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 !؟ ىمالسالا .. نفلا

 ؟ نفلاب ةلص مالسإلال لهو
 ؟ كاذب اذه ةقالع اف ؟ ًانف نفلاو .. ًانيد مالسإلا سيل وأ
 « ةقيقحلا » نع ثحبت نايدألاف ! ماصخلاو روفنلا ةقالع يهف ةقالع كانه تناك نإ لب

 يذلا لامجلا نيبو < ةقيقح الاب ديقتت يلا ةقيفحلا نيب قرفو . « لامحلا» نع تحبي نفلاو
 .. لايخلا ملاع يف حبسي قيلط مئاه هنأل ءيشب ديقتي ال

 . « ةيقلخبلا » ةيحانلا كانه مث

 . قالخألا دويق امف اب اهلك دويقلا هركي نفلاو « قالخألا ىلع صرحت نايدألاف
 ! تاداشرإلاو ظعاوملاو مكحلا نم ةعومجم يمالسإلا نفلا نأ نذإ دب ال

 ! ءاوسلا ىلع نفللو نيدلل قيض مهف كلذ
 امعالكو « ةرورضلا ملاع نم قالطنا امهالكف . نفلاب سفنلا ةقيقح ين يقتلي نيدلا نإ

 .. لامكلا ملاعل حنجم قوش

 . ةايحلا ةيلآ ىلع ةروث اهالكو
 يف هب سحي الو هاري ال ًابلآ ًارورم نوكلا اذه ىلع ناسنالا رميف <« سفتلا دلبتت نيحف

 . . قسانتو ةايحو ةكرحو لامج نم هيف ال هسفن حتفتت الو ‹ يولعلا قوشلا هيف رثب ال .. هقامعأ
 . روصحم قيض قاطن ي هملاع رصحو « ذفانملا هسفن ىلع قبض دق نوكي هنإف

 . لامجلاو نفلا ملاع نود هسفن قلغأ دق نوكيو
 هفادهأو هتاياغل حتفتي ال « ًايلآ ًارورم دوجولا ىلع ناسنإإلا رميف « سفنلا دلبتت نيحو

 . تالص نم سانلاو ةايحلاو نوكلاو هتلاب هطب ري اهل ةيح ةباجتسا بيجتسي الو « هطباورو
 قْيض دق نوكي هنإف .. تالصلا هذه لك هيف يقتلت يذلا ىلعألا قفألا ين هسفن قلطنت الو
 . روصحم قيض قاطت ين هلاع رصحو « ذفانملا هسفن ىلع

 . ةديقعلا ملاع نود هسفن قلغأ دق نوكيو

 . دوجولا قامعأ ين نايقتلي امك « سفنلا قامعأ ي ةديقعلاو نفلا قتلي انه نمو
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 ! مالسإلا نع ثدحتي يذلا نفلا وه ةرورضلاب سيل يمالسإلا نفلاو

 . لئاضفلا عابتا ىلع ثحلاو رشابملا ظعولا سيل نيقيلا هجو ىلع وهو
 . ةيفسلف ةروص يث ةرولبم ء ةدرجىملا ةديقعلا قئاقح كلذك وه سيلو

 ! قالطالا ىلع ًانف كاذ وأ اذه سيلف

 . دوجولا اذ يمالسإالا روصتلا ةيواز نم دوجولا ةروص مسرب يذلا نفلا وه اإ

 نوكلل مالسإالا روصت لالخ نم « ناسنإالاو ةايحلاو نوكلا نع ليمحلا ريبعتلا وه
 . ناسنالاو ةايحلاو

 اذه يث ةقيقح لامحلاف . « قحلا» و « لامجلا » نيب لماكلا ءاقللا ئي يذلا نفلا وه

 قئاقح لك اهدنع يقتلت يلا ةمقلا يث نايقتلي انه نمو . لامحلا ةورذ وه قحلاو « نوكلا

 . دوجولا
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 ي مالسإلا نم الو نارقلا نم اوديفتسي مل برعلا نأ ًامئاد يسح يف رطخب ناك دقو
 . ينفلا مهجاتنإ

 . لوقلا نونف نم ريثك نع اهيف اوفرصنا « مالسإللا لوأ ين ةرتف مهيلع ترم دقل

 . ةددعتم بابسا فارصنالا اذم ناك اع رو

 یوقلا ةدهاحتو « حمتجملا عقاو فو سوفنلا لحخاد ي ةديدجلا ةديقعلا ءانب ناك دقف

 ادهج نادفنتسي « ريمضلا لخاد يف وأ ةايحلا عقاو يأ ءاوس « ءانبلا اذه قيرط يف ةدشتحملا

 . ينفلا ريبعتلل ٌرحذت ةلضف اميف ناعدي الو « اهلك ةيويحلا ةقاطلا نادفنتسي لب .. ًامخض ًايسفن
 يهو « اهب الإ متي الو ‹ ينفلا جاتنإلا اهالخ رعإ يلا ثالثلا لحارملا انظحال اذإو

 ىتح « سشنلا لحخاد ي لاعفنالا اذه ناطبتسا م ۽ ةديدجلا ةبرجتلاب يسفنلا لاعفنالا

 ةروص يأ جراخلا ىلإ ةبرجتلا دادترا مث ؛ امناولأ نم ذحأيو هنول نم ايطعيو اهقامعأب جزتع

 . « ریبعت » وأ « زارفا »

 ةريخذ ىلع ًامئاد دمتعي ينفلا ريبعتلا نأ انظحالو « ثالثلا لحارملا هذه انظحال اذإ

 نأل ‹ ةيحوم ةروص يف اهتاذ نع ريبعتلا ىلإ ىعست « سفنلا نطاب يف ةنزتخم ةيروعشو ةيسفن
 ةبسانم نكت مل ةديدحلا ةديقعلل ءانبلا ةرتف نأ انكردأ .. قالطنالا ديرت ةروخذم ةنحش ايف

 . ريبعتلا نم نوللا اذه

 « لسخت » تناك . ديدج نم ءاشنإ سوفنلا ىشنت عقاولا يف ةديدحلا ةديقعلا تناك دقل

 نمو « ةفرحثملا اهميهافم نمو <« اهلك ةعردقلا امتاثوروم نمو « ةيلهاحلا امناردأ نم سوفنلا
 ةديدج مهافمو ةديدج تاروصتب <« لوب ًالوأ ثداحلا غارقلا الو « ةتطاخلا اہ اروصت

 ءاحيإلل ًاحلاص ميدقلا ديصرلا نكي مل مث نمو . نيديدج لمعو كولسو « ةديدج رعاشمو
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 ةمدقم

 نع تضقنف ةديدجلا ةوعدلل تباجتسا يلا سوفنلا يف «دوجوم ريغ » ناک دقف ‹« يفلا

 لامعأو رعاشم نم يلهاجلا اضاع اهطبري ام لك نم تخلسناو « ميدق ثارت لک اہسفن

 دعب عمجم دق ديدجلا ديصرلا نكي ملو . ززقتو ةرفنب هوحن سحت تراصو « برق جاشوو
 دب رت ةروحخذم ةنحش نع - انلق امك - ربعي يذلا < ينفلا ءادالل حلصت يلا ةروصلا ي

 . ريبعتلاب ضيفت مث سفنلا اب لتس نأ لبق « نؤكتلا رود يف ةنحشلا نع ال « قالطنالا

 ضارغألا نأ كلذك ةرتفلا كلت يف ينفلا ريبعتلا عاطقنا بابسأ نم نوكي نأ نكميو

 لعفب اہساسأ نم تريغت دق - لوألا برعلا نف - رعشلا اميف لاقي ناك يلا « ةيديلقتلا ١
 رخفلاف . هيف لوقلل حصي ال ًايروعشو ًاينف ًازاشن ضارغألا كلت تراصف < ةديدجلا ةديقعلا

 بورحلاو « ةيلبقلا» بقانلا ركذو « راثالاو نمدلاب ييغتلاو < نوجملاو ءاجملاو حيدملاو
 ‹ ةنمؤملا سوفنلا هنم تخلسنأ يذلا ىضاملا رعاشع ةقلعتم اهلك .. تاراثلاو تثتاراغلاو

 ؛ لوقلل ةحلاص دعت مل مث نمو .. سوفنلا هذه امتذبن يلا هتاقالعو يضاملا اذه تاروصتبو
 دعبأ ةوطح هذهو . ةينف ةرولب دعب رولبتت مل ايف لاقي نأ نكع يبلا ةديدحلا ضارغألا اني
 تعمجت دق نكت م ينفلا ريبعتلا ىلإ عفدت يلا ةروخذملا رعاشملا نأ ةلأسملا تسيلف . ةقباسلا نم
 يناعملا قواستل دعب ترولبت دق نكت مل هقئارطو ريبعتلا ضارغأ نأ كلذك ةلأسملا لب « دعب
 نم ةرتف ىلإ جاتحت « ةديدج ءادأ ةقيرط لكو ‹ يف ضرغ لكو . ةديدجلا قافالاو ةديدجلا

 ‹ ةديدحلا قافآلاو ةديدحجلا يناعملا تناك دقو . يف جاتنإ ةروص ين رهظت نأ لبق « ةناضحلا ١
 يسفنلا م اعلل ةسنلاب ةماخضلا ةديدش « هقئارطو ريبعتلا ضارغأ لدعت ناب ةنيمق تناك يلا

 يف تناكو « ةيلهاجلا ةليبقلا لظ ي يبرعلا رعاشلا هيف شيعي ناك يذلا روصحملا يئيبلاو
 . ديدجلا اهب وث يف قثبنت نأ لبق ةيعاو ةقيمع ةينف ةناضح ىلإ ةجاح

 هوقلت دقف . برعلا سوفن ين نآرقلا عقو ًاضيأ بابسألا كلت نم نوكي نأ نكعمب امك
 ةريغملا نب ديلولا ثيدح ي كلذ ىلجتب . مهنم اوملسي مل نیذلا تح « نیروپبم نيذوحأم

 هزجرب الو ؛ رعشلاب ينم ملعأ لجر مكنم ام هللاوف ؟ هيف لوقأ اذاف » : لاق : ملسي مل يذلا

 ‹ ةوالحل هلوقل نإ هتلاو . اذه نم ًائيش هلوقي يذلا هبشي ام هللاو . نحلا راعشأب الو « هديصقب الو
 رمع مالك ي ىلجتي امك « ! ىلعي امو ولعيل هنإو ‹ هتحت ام مطحيل هنإو . ةوالطل هيلع نإو

 . « مالسإلا يناخدو < تيكبف يلق هل قر نارقلا تعم املف » : ملسأ نيح

 ًاببس نوكي نأ نكمب « اوملسي نأ لبق ىتح « نآرقلا برعلا هب ىقلت يذلا راهبنالا اذه
 مهسوفن المت ةبيجعلا ةينفلا هتنحش تناك دقف « ينفلا ريبعتلا نع ةرتف مهفقوت بابسأ نم

 )١( بطق ديسل «نآرقلا يف ينفلا ريوصنلا» باتك عجار .



 يمااسإالا نفلا جهنم

 - ًاتقۇم - مہينغتو ٠ نفلا ةقاط لك مہنم بعوتستف < مراطقأ عيمج نم اهقمعتتو < ئل
 . لاعفنالاو يقلتلا لامجل 2 ءادألا لامج نع

 ينفلا ريبعتلا نع لئاوألا نيملسملا عاطقنا رسفي دق عبار ببس تو

 فلتخم ي ننانفلاو ءابدألا جاتنال ي ءارق نمو ةيصخشلا يب رج نم هدمتسا ببس وهو

 ٍ . نيدايملا

 ‹ ديزت وأ ةنس ةرشع يبنثا تللظ دقو . رعشلا لوقأ تارتفلا نم ةرتف يف تنك دقف

 نإو ىنعلا سفن ين بتكأ يتدجو ةباتكلا ىلإ تهجتا املك ٠ رركتم دحاو ىتعم ي لوقأ

 روعشلا ةمزأ . ةريبك « ةمزأ » يسفن يل تناك . ريبعتلا ىلإ ةعفادلا ةرشابملا رعاشملا تفلتحخا

 : لاوزلا ىلإ ةيضفملا ةايحلا هذه يف دهجلا ثبعو ةايحلا ين لماكلا عايضلاب
 يلايللا تارود يب ترم مث

 يلايخ ىشغ يذلا رحسلا ىوطناو
 ! يل ادب نوكلا يث « قحلاب » اذاف

 ! لالض ين ًاعيمج سانلا اذإو
 ؟ لاوزلا اند يف نوجري يذلا ام

 يلاب لغشي يذلا مهولاو انآ
 لامرلا كيتاه تايط ين بهذن دغ يف

 ! يلابي ال . ىّمعملا هيتلا ين نوكلا يضمب مث

 هلك كلذ نع ربعأف .. يساسحإ زختو يرعاشم دهجتو يلزؤت ةمزألا هذه تناكو

 . امساسأ نم ةمزألا هذه تعلتقا ةمخض ةب رجتب تررم ىتح .. ًانايحأ رثنلابو ًابلاغ رعشلاب
 ! مالسإلا .. يه ةبرجتلا هذه تناكو . سيساحأو رعاشم نم اموح ام تلازأو

 هذه نا تدجوو ؛ ًافدهو ةياغ ةابحلا هذمف تدجوو < عايض نم يسفن تدجو دقل

 نأ تدجوو ؛ لامرلا ين يوطنت الو « درف ةايح عاطقناب عطقنت الو « ىدس بهذت ال ةياغلا
 هنأ يل ودبي ناک هنأو .. مولعم موسرم فد يضع لب « ىمعملا هيتلا ي يضع ال نوكلا

 هنأل ال ء ىمظملا ةايحلا طباور نع ةلصلا ةعطقنم تناك يلا يه يسفن نال « يلابي ال ١
 هتقيقح يب اذکه

 ! رعشلا لوق نع فرصنأ - ينم دصق نود - ينتدجو .. مث
 . لوقلا ىلإ عفدت تناک يلا « ةمزالا » تہهذ دقل

 . « دوجولاب » سحأ تحبصأو .. ا عايضلا » بهذ

 ‹ رعشلاب يلا حوي م ‹ ةعفاد ةزحلو الو ةعذال ةمزأ ريغب < « دوجولاب » ساسحالا نكلو

 ةلأتم اهنأل ال « ربعت نأ عيطتست - ينقاط نم ربكأ - ةمخض ةينف ةقاط ىلإ ةجاح يف هنأل
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 ةمدقم

 ! دوجولا اذهب كلذك ةيضارو .. دوجولا اذمب ةئلتمو ةدوجوم امنأل نكلو « ةيكاش الو
 ! مالسإلا ةبرجت .. ةديرفلا ةب رجتلا هذه نوهجاوي لئاوألا نوملسملا ناك دقلو

 . لماكلا « دوجولاب » سفنلا المتو « اهلك ةمومسملا سفنلا بساور لي زت يتلا ةب رجلا

 . دوجولا اذه يضارلا

 . ناسنإ لكل بهوت ال ةمخض ةيتف ةقاطب الا .. رعشلا لوقت ال ةب رج يهو

 .. حايترالاو ىضرلا يه ةماعلا هتمس نأ ولو « دوجولا » اذه نإ : كش الو لوقي نأ لئاقلو

 4 تامزآ ب هل تناک

 مه بتتسا ىتح لئاوألا نوملسملا اہشاع يلا ةقحالتملا تاءالتبالا كلت يه هتامزأ

 . رقتساو نيدلا رهظو رمألا
 .. يف ريبعت ىلإ تامزألا هذه يدؤت نأ نكمملا نم ناكو
 لث ةيتاوم نكت مل ةصرفلا نأ دجنف ةفلاسلا ةثالثلا بابسألا ىلإ دوعن - ذئثدنع - انكلو

 ةجوملا يل ‹ ينفلا ريبعتلاب قتلطنت ىتح ثبلتت ال ةيسفنلا ةنحشلا تناك دقف . ريبعتلا اذه

 رولبتت مل ةديدجلا قئارطلاو ةديدحلا ضارغألا تناكو . سوفنلاو عمتجملا لمشت يلا ةرارمل
 يف اهفصيف ثادحألا كلت يل لزنتي نآرقلا ناك مث . ينفلا ريبعتلا ىلإ اهليبس دجتل دعب

 .. لاعفنالاو يقلتلا لامجم ريبعتلا لامج نع يخت « ةزجعم ةينف ةغالاب

 نع تقولا نم ةرتف نيملسملا برعلا تفرص دق - اهضعب وأ اهلك - بابسألا كلت
 . ىنفلا ريبعتلا

 هنم نودمتسب دیدحخلا درصرلا یا فسألا عم عم اوثجلي . رببعتلا یا اوداع نيح مہکلو

 لاج يف ةلماك ةيلهاجلا ىلإ اوداع اما و . هئا طو مه ريبعت ضارغأو f :اءاحیاو مه رعاشم

 اوداع لب « نوجلملاو ءاجملاو حدملاو رخفلا ىلإ ءارعشلا داع . ءاوس هقئارطو هضارغأ « ريبعتلا

 يه ةينفلا ممسيياقم تداعو . تقولا نم ةرتف اهنم اوررحت دق اوناك يلا ةليبقلا دودح ىلإ

 ! اهريفاذحب ةيلهاجلا سيباقم اهتاذ
 ؟ مالسإالا نع تدتراو ةيروعشلا ةيلهاحلا ىلإ سوفنلا هذه تداع له

 ؟ اف قمعتي مو < طقف ممسوفن رهاظ ىلع مالسإللا رم له

 تاءاحيإ بعوتست نأ عطتست مل ةلحض ةينف ةعيبط ووذ - برعلا كعلوأ - مه له

 ؟ ميدقلا اهديصر ىلإ تداعو « امنع ترسحناف « نفلا ملاع ين ةمخضلا مالسإلا

 . ثحب ىلإ كلذ لبق جاتحتو . . باوج ىلإ جاتحت ةلثسأ
 طوطخلا ضعب مسرأ نأ لوألا يده امن إو « ثحبلا اذهب مايقلا انه يمه نم سيل هنأ عمو

 هش عطاقلا باج الاب ةلئسألا هذه ىلع ةباجالا نأ یرآ يلاف < يمالسإالا نفلا جمل ةضي رعلا
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 يالسإلا نفلا جهنم

 ‹ ةيلاعلا ةيمالسإالا قافلا ضعب نع ًافح سوقنلا ضعب تدترا دقف . عقاولل ريبك ملظ
 . نكي مل نأك هلعيو سوفنلا نم مالسإلا يغلي يذلا لماكلا دادترالا طق ثدحي مل نكلو
 « ًادبأ ةلعشلا ىفطنت ل « رهابلا اهئوضب نوكلا ةحفص تءاضأف ىلوألا ةرارشلا تقلطنا ذنف
 . مالظإلا دح ىلإ اهرون بحي ملو

 يلا ةلاحضلاب اوسيل - يلاعلا جاتنلل ةبسنلاب ينفلا مه اوتسم نکي امهم - برعلا نإ مث

 قمعأ تايوتسم اوبعوتسا دق مهنأ خيراتلا نم تبث دقف « ةيوارحصلا ةثيبلا اهب يحوت دق
 . عاديإلا ةجردب اهضعب ي اوجتني نأ اوعاطتساو « عسوأ ًاقافأو

 . ىرحأ ًابابسأ كانه نأ نذا دب ال

 يف هلق وأ « يومألا دهعلا ذنم - تدترا ذإ « كلذ ين ًارود تبعل دق ةسايسلا نوكت دق
 ‹ ناطلسلا لوح اوقلحت نيذلا ءارعشلا اهعم تفرجو <« ةيلبق ةيلهاج ةبصع ىلإ - ةقيقحلا

 ء ةيلهاجا ي ةليبقلا رعاشم ىلإ نودتري - نوربعي نيح - مه ادإف « اهرايت ي مهترمخف
 . يعو ريغب وأ يعوب ةيلبقلا لوقلا نونف نوذختيف

 . « دعاوقلا » نع ًامئاد تحبي دقنلاف . كلذ نع ًاضيأ نيلوئسم لئاوألا داقنلا نوكي دقو
 . ثدحتست نأ نكعب ىلا دعاوقلا نع ال ‹ لعفلاب ةدوجوملا دعاوقلا نع ثحبي ام ًابلاغو

 ام ىلع داقنلا ءالؤه دمج مث نمو . ينفلا ريبعتلاك ًايئاشنإ سيلو « هتعيبط ين يديعقت دقنلا ذإ
 ءارعشلا اوديقو « اهضارغأو ةيلهاجلا قئارط وهو « ينفلا مهديصر ين لعفلاب ًادوجوم ناك
 . ديقلا كلذ قاطن ين اوراسف اهم

 .مالسإلا ديصر نم دادمتسالل ةلئاه ةصرف يب رعلا بدألا رسحخ دقف « رمألا ناك ام ًايأو
 نع ًادعتبم ‹ ديصرلا اذه - نايحألا رثكأ ين - ًابناجم ليوطلا هي رات ين لظو < مخضلا
 ةيملاعلا نونفلا عورأ نوكي نأ ًايرح ناک نفلا نم نول عادبإ ىلع ةردقلا نم ًامورحم ‹ هئارت

 . ةيتاوملا ةينفلا ةردملاو حلاصلا هيجوتلا دجو ول < اهعدبأو

 لعل ‹ عيفرلا يناسنإالا نفلا اذه تام ضعب حضوي نأ ثحبلا اذه فده نم نإو
 نم ةرثانتم تابہن نویہتنی نوحوریف ‹ مہنغي ام ييفلا مم ارت يف نودجم ال نيذلا - نيملسملا

 يذلا مخضلا مهزتك ىلإ اوثيقي نأ مهلعل - زيي ريخب اهدسافو اهحلاص « برغلا نونف
 نأ مهتنئكم يب نأ اودجيف « ديصرلا اذه ىلإ نوثيفي نيح مہسقنأ ىلإ اوثيفي نأو « هولمهأ

 . تاتفلا نم رثاني ام نوبتي قب رطلا يآ نيفلختم اونوكي نأ ال « ةلفاقلا اومدقت
 . قيفوتلا يلو هللاو

 ےیل رک



 يقفلاساسمإلا ةي

 مسح يف هنوقلتب يذلا عاقيإلا ريوصتل رشبلا ةلواحم وه - ةفلتخملا هلاكشأ ين - نفلا

 . ةرثؤم ةيحوم ةليمج ةروص ي « دوجولا قئاقح نم
 ةيقخلا تاعاقيالا طقتلت نا عیطتست ‹« ةصاحخ ةيساسح وذ « بوهوم صخش نانفلاو

 عيطتست ةصاحخ ةي ريبعت ةردق وذو ؛ نييداعلا سانلا ين ىرحخألا ةزهجألا اهكردت ال يلا ةفيطللا

 ليمجلا ءادألا نم نول ىلإ - ةمخضم ةربكم هسح اهاقلتي ىلا - تاعاقبالا هذه لوحت نأ

 . لامحلا ةساح ايف كرحيو « لاعفنالا سفتلا يأ ريثب

 ةيفخلا ةفيقدلا تاجوملاب هتامابص سحت يذلا ‹ قيقدلا يكلساللا لابقتسالا زاهجك هنإ

 . عامسألا زب ليمج فاص « مغنو توص ىلإ اطوحت مث « اهربكتو اهطقتلتف

 تاعاقيإ نوكلا نم ىقلتي نأ - ًايح ماد ام - دب ال - ةماع ةفصب رشب لكو - نانفلاو
 ‹ ةلاضلاو ربكلاو ‹ ةلاحضلاو قمعلا نيب ٠ سحلا اذه ةعيبط ىلع فقوتت « هسح ين ةنيعم

 لواحي يضعمب مث . ريبكلا نوكلا ةحفص نم هسح امنع فشكي يلا ةحاسملا ىلع فقوتتو
 . ناولأ وا طوطحن وأ نحل وأ ظفل نم « هل ةرسيملا ةينفلا ةقب رطلاب تاعاقيالا هذه نع ريبعتلا

 اهذختي يلا ةروصلا نيبو - هلاكشأ نم لكش يأ ين - نفلا نيب لصفلا نكع ال مث نمو
 . دوجولا اذه نم هسح اهاقلتي يلا ةفلتخملا تاعاقيإالاو « نانفلا سفن يث دوجولا

 ين ةدحاو ةجيتنلا نكلو . ةيعاو ريغ وأ نانفلا سفن يف ةيعاو ةقيقحلا هذه نوكت دقو

 هريبعت نوكي نأ نكمب الو « هسفن يف ةايحلا ساكعنا نع الإ ربعي نأ نكمب ال وهف . نيلاحلا

 ‹ ًايقيقح ًانانف ماد ام كلذ .. عاقيإلا اهم ىقلتيو « دوجولا اهنم دصري يلا ةيوازلا نم الإ

 . جارخإللا ةعنص يف نفتي رهام عناص درج سيلو « ريبعتلا قداص

 موقن نأ لبق ناف لك سح ين نوكلا ةروص فرعن نأ مهملا نم نوكي كلذل

 يتلا ةحاسملا فرعن نأ ميوقتلا اذه ين سيياقملا حلصأ نم نوكيو . ينفلا هجاتنإ ميوقتب

 عاستا ردق ىلعف نوكلا نايك نم اهيلع هسفن علطت يلا ةحاسملا وأ ‹ هسفن ين نوكلا اهلغشي

 .. هتلاض وأ هنف ةمظع نوكتو « هقيض وأ ينفلا هقفأ عاستا نوكي اهقيض وأ ةحاسملا هذه

 . لاحلا ةعيبطب ينفلا ءادألا طورشب ءافولا عم كلذو



 يمالسإلا نفلا جهنم

 هددحت فقوم . دری م مآ دار - ةايحلاو نوكلا نم تقوم - قداص - نانف لكلو

 . ثادحألاو ةايحلا عم هلعافت ةقيرطو <« هتاطابتراو نوكلا اذم هروصت ةقيرط

 فوشکم وهو . ةرورضلاب دوجوم هنكلو . عاو ريغ وأ انلق امك ًايعاو نوكي دق فضقوملا اذه

 عيطتسيو ‹ ريدقتلاو مهفلا ىلع ًارداق « سحلا يعاو ًاريصب ناك ىتم ء نانفلا لامعأ بقري نمل
 . نانفلا لامعأ هقيرط نع نزيو « همّوقيو فقوملا اذه فيكي نأ - ةردقملا هذه هل تناك اذإ -

 ةايحلا ىلع الإ نوكلا نم هسفن علطت ال يذلا - مومعلا هجو ىلع رشبلا وأ - نانفلاف

 ةحاسم رغصأ « ًاکساع الو ًاطابترا اہیف یری نأ نود « اهتايئزجو اهدهاشمو « ةريخصلا ةيمويلا

 هذه ءارو ام ىلع هسقن علطت يذلا - رشبلا وأ - نانفلا نم ٠ يناسنإلاو ينفلا ميوقتلا ي

 . ةيمويلا ةايحلا ي ةرباعلا تابئزحلا نم رثك أ ىرتف <« ةابحلاو نوكلا نم ةدودحملا ةحاسملا

 ءارو ام - اهعاستاو اهقمع ردق ىلع - ىرتو « ةيفخ وأ ةرهاظ تاطابترا نم اهنيب ام یرت
 ٠ تايئزلا كلتو تاطابترالا هذه رسفت ةلماش ةماع « تايلك » نم تاطابترالا هذه

 . نوكلا ةحفص ين ةرثانتم تايئزج درج ال ًاكسام ًانايك اهنم لعجتو

 لغشیف « دحاو طابترا ىلع تاطابترالا هذه نم هسفن علطت يذلا - رشبلا وأ - ناتفلاو

 طبار وأ « داصتقالا طبار وأ ٠ سنحملا طبار - الغم - نکیلو « همه هل فرصیو « هسح هب

 طبار يأ وأ .. ءايحألاو ءايشألا ريست يلا ةيمتحلا طبار وأ < عارصلا طيار وأ < عمتجلملا

 رغصأ .. اهعاتجاو اهقرفتو « اهتانكسو ةايحلا تاكرح رسفي يذلا وه هنأ هسح ين یری

 نم را ىلع هسفن علطت يذلا رشبلا وأ نانفلا نم « يناسنإلاو ينفلا ميوقتلا يل ةحاسم

 ىلع اهريثأت كرديو « اعم لمعت نيح ةددعتلا تاطابترالا هذه لمع ىريو « دحاو طابترا

 . تادحالاو سانلاو ةايحلا

 رغصأ « هدحو يحورلا وأ « هدحو يدالا نوكلا ىلع هسح علطي يذلا رشبلا وأ نانفلاو

 كاذو نايكلا اذه حتفتي نأ هسح عيطتسب يذلا نانفلا نم < يناسنإالاو ينفلا مي روقتلا ي ةحاسم

 . جازتماو طبارت نم ةداملاو حورلا نيب ام كردي نأ عيطتسيو

 < اهدحو « ةدماجلا ر وأ اهدحو « ةيحلا » هدهاشم يداملا نوكلا نم ىرب يذلا نانفلاو

 عيمج ي يداملا نوكلا كلذ ىري يذلا نانفلا نم < يناسنإالاو ينفلا ميوقتلا ي ةحاسم رغصأ

 ناويحو ريطو يسانأ نم « هلك نوكلا عوبر يأ ثوثبملا لامحلاب هسح لفتحيف « هيلاجم

 يف ةحاسم ربكأ ريخألا اذه نوكيو ؛ بك اوكو تاوامسو ضرأو رانأو لابجو < تابنو

 نوكلا اذه ين ةيراسلا ۾ حورلا » كردي نأ هٿاذ تقولا ی عاطتسا ول يناسناالاو ينفلا ميوقتلا

 هلعج اغنإو « ةدماجلا ءايشألا ين یتح ةدماج قدام هلعجت ال يلا حورا ‹ هلام عیمجم هلک

 .. تالاعفنالاو رعاشملا ىتش تش ىلع يقتليو « فطاعتيو سحيو كل رحتي ًايح
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 ينفلا ساسحإإلا ةعيبط

 يفلا ءادألا طورشب ءافولا طرش ىلع <« ًاعم نانفلاو نفلا هب سيقن قداص سايقم كلذ

 . لاح لک یف

 ك #

 دوجولا قئاقح اوروصب نأ رشبلا ةلواحم وه نفلا نأ انكردأ اذإ .. كلذ انكردأ اذاو

 ید ددحتي نفلاو نانفلا ناكم نأو ؛ ةليمج ةيحوم ةروص يف < مہسوفن ي اہساکعناو

 . نوكلا نايك نم اه زمري وأ ينفلا لمعلا اهيلإ ريشي يبلا ةقيقحلا اهلمشت يلا ةحاسملا

 داال روصتلا نع قشبني نأ نکع يذلا نفلا نأ تقولا تاذ ي انكر دأ دمف كلذ انكر دأ

 .. ةيرشبلا هجتنت نأ عيطتست نف عفرأ وه ‹ ناسنالاو ةايحلاو نوكلل

 .. مويلا ىتح ةيرشبلا هتفرع روصت لمشأ وه ناسنإالاو ةايحلاو نوكلل يمالسإللا روصتلا

 هتايداب هلك دوجولا دأب امناو .. رحنا ًابناج عديو دوجولا نم ًابناج ذحأي ال يذلا روصتلا هنا

 . هتانئاک لکو « هتایونعمو هتایناحورو

 قلطي لب ‹ نوكلا قامعأ يأ ةثبنملا ةايحلا نع لزعيم سحلا لعجم ال يذلا روصتلا هنإ

 . ءاخإالاو ىب رقلاو ةدوملا لاصتا اب لصتيو « نوكلا اذه يف ءيش لك ي ةايحلا ىلمتيل سحلا

 وأ « ًامسج هعديو ًاحور وأ « ًاحور هعديو ًامسج ناسنإلا ذحأي ال يذلا روصتلا هنإ

 لب ‹ ةلصفنم ةقرفتم رصانعلا هذه .ذحأي ال وه مث . لقعلا ةقاطل رابتعا ريغب ًاحورو ًامسج

 . ةايحلا عقاو يي - اهطبارت عم - ةكرحتم ةطبارتم اهذحأي

 ف هيلا رظني ااو < ًادرف هعديو ةعامج الو « ةعامج هعدیو ًادرف ناسناللا ذحناي الو

 . نايكلا يف نيلزعنم ريغ نيجزتم نيطبارتم ةعامجو ًادرف هفصوب تقولا تاذ

 اغنإو « تارورض هعديو ًاقاوشأ الو ‹ ةرئاط ًاقاوشأ هعديو ةرهاق تارورض هذحأب الو

 هسفن نم امہتلک ناکمو < قاوشألاو تارورضلا باسح الماع <« هلک هعومجم هدحخأب

 . كانهو انه موسرملا اهرودو ‹« كلتو هذه يف ابتلاصأو « ةايحلا نم ان اکمو

 .. ةيدام وأ ةيحور وأ ةي ركف وأ ةيسنج وأ ةيعاتجا وأ ةيداصتقا تاطابترا هذحأی الو

 بناوجلا ةددعتملا هسفن نم ًاقاثبنا اهفصوب « ًاعيمج اهلك اهذحأي امنإو . اهدرفع هذه نم ًايأ

 نايك يف ةطبارتم ضرألا عقاو ي ةدوجوم « قئاقح » اهلك اهفصوبو « فادهألا ةريثكلا

 . ةايحلا

 ةايحلا ي هذحأي ال لب .. لايجأ نم ًادحاو ًالیج الو ليج يف ًادحاو ًادرف هذخأي ال مث

 مث ٤ لايجألا نم ةلصتم ةلسلسو الیجو ًادرف هذحخاب ااو < ةرحلألا رایو اهدحو ايندلا

 .ءازجألا طبارثم لصتم قسن ىلع ةرحخأآلاو ايندلا نيب ًادتم ًانايك هذحأي
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ةيقب نع ًالزعنم وأ « نوكلا ةيقب نع ًالزعنم هدحو ناسنإللا ذخأي ال كلذ دعب وه مث

 يف ذحخأيو ‹ نوكلا تانئاكو ‹ ضرألا تانئاك نم هريغو ناسنإلا ذحخأي وه امن إو . ءايحألا

 ةايحلا ةفص اهيلع علخب يح طاب رب ًاعيمج اهنيب لصيو « ءايحألا ريغو « ءايحألا » هرابتعا
 . عيمحلا نيب طب رت يلا ةكرتشملا

 امنإو ‹ طبار الب ةرثتنم « ىدارف ةايحلاو نوكلا ثادحأ ذخأي ال هلك كلذ دعب وه مث

 ةدارإ نم قثبنا اهلكف .. ةدحاو ةياغ اهلك امه لعجم « مكحم دحاو طاب رب ًاعيمج اهنيب طب ري
 < طبارتم قيقد « ماظن » يهف مث نمو . هللا ردَقب موكحم اهلكو <« هللا ىلإ رئاص اهلكو « هللا

 . فاَّرج الو ةفداصم الو < بارطضا الو هيف یضوف ال

 . ىكحلا رداقلا < ربدملا قلاخلا .. هللا ةميَقح كلذ ءارو نمو
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 . ناسنالاو ةايحلاو نوكلل روصت لمشأو . دوجولا قئاقحل روصت ىفصأ كلذ
 ... هلك ةيرشبلا خيرات يأ روصت للمشأ
 ‹ ةددعتملا بناوحلا هذه نم ًائيش تذحأ دق « ةديقع لكو ماظن لكو ىرحأ ةركف لكف

 . قاستالا ين للخو « نزاوتلا يأ للخو « روصتلا ي روصق كلذ نم ًأشنف « اهلك اهذحأت ملو

 . قاستاو نزاوت ي اهلك بناوحلا هذه هتركف تلمش يذلا وه هدحو مالسإإلاو

 ‹ ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل اهروصت ةعيبط ىلع ًاينبم انف تأشنأ دق ةديقعو ماظنو ةركف لكو
 نودصري يلا ةصاخلا اياوزلاو « ةيدرفلا مهتادادعتسا بسحب لاحلا ةعيبطب نونانفلا فلتحاو

 <« مهروصت ةعيبطب اورثأت ًاعيمج مهنكلو « هتاعاقيإ مسح يف اهم نوقلتيو ٠ دوجولا اهنم
 اهلغشي يلا ةحاسملاو « روصتلا اذه ةعيبط بسحب يناسنإالاو ينفلا نازيملا يف مهن اكم اوذحأو

 . نوكلا نم

 . نآرقلا ريغ ين لماكلا ينفلا هريبعت دج مل - هقاستاو هلماكتو هلومش ين - مالسإلا يقبو
 ةروص يف هنع ربحتو « لماكتلاو لومشلا اذه قبطت يلا ةيعاولا ةيرشبلا ةينقلا تاقاطلا دحج

 . ةرثؤم ةليمج ةيحوم
 بلغأ ي ةيبرعلا ةيمالسإلا ةحفصلا ولخ ىلإ تدأ يلا بابسألا طسب لاج انه سيلو

 ىلع مهسوفن هب لعفنتو « ةلماشلا هتقيقح ىلع مالسالا نوکردی ‹ رابک نینانف نم اهئازجا
 .. ةليمج ةينف ةروص يث اذه نومدقي مث « هعاستا

 ةبرشبلا نيد مالسإلا نا طقف لوقناتاو .. بابسألا هذه ف ثدحتلا لاج انه سیل

 نم ببسل - هتحفص تناك اذإف ؛ اسانجا عيمجو « اهايجا عيمجو « اهروصع عیمج ي

 ةصرفلاف ‹ لماشلا هروصت نم ةقثبنملا يرشبلا نفلا عثاور نم يضاملا ين تلخ دق - بابسألا
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 ينفلا ساسحإللا ةعيبط

 ىلع لماشلا روصتلا اذه ةعيبط كردن نأ مهملاو . ليج لك ين ةنكممو <« ًامئاد ةدوجوم هلثمتل

 بولقب اهلا تهجبتا « ًادغ وأ مويلا اهلثمت ىلإ ةينفلا تاقاطلا تهجتا اذإ ىتح <« ابتقيقح

 . اهومشو امعور بساني امم تتاف ‹ كردم سحو ةيعاو
 نأ نكمي فيك ىرنل « يمالسإلا روصتلا ةعيبط طسبن نأ مداقلا لصفلا يأ لواحنو

 . ريصبلا مهلملا نانفلا سح اهالمتي

 إ4



 یالتالاروصتلا ةغيبط

 ةا ٠ل نأ ال دي ل هتعلطو یم الاساال نقلا تالا ےل ردن يکل

 اس - ردصتلا اذه ىف . عب اضع اهطابتراو . ناسناللاو ةايحعلاو نوكل يمالسرالا

 ا . ناتفلا سفن ي ىنفلا لمعلا قشبنب س قباسلا لصفلا ي

 ّ ہسل چل + هلک دوجولا ابدع ردم یا ةيشاالا ةقتحلا نم ادبی يمالس الا روصتلاو

 ناسنالاب ةصاح ةيالع ىنعيو . هتادوج وهو هتانئاکو هلاکشاو هروص لک يف دوجولا اذه

 ةرم هلك دوجولاب دوعي مث ؛ ةروصلا نم ةعساو ةحاسم هيطعيف - ضرألا يق هللا ةفيلخ
 . دوعي ايلإو اهنع ردص يلا ةيلإالا ةقيقحلا ىلإ ی رحآ

 اهنم رداغي ال . نوكلا ىئاقد لك لمشي . هيلاو هللا نم ةعساولا ةلوحلا هذه يي وهو

 يوب لقعلا کردی امو  هکردت ال امو ساوحلا هکردت ام اہنم ءاوس < هطيحم يا عقي ايش
 هطاشن ءاوس . هتاقاط لکو ناسنإالا طاشن لك لمشيو . يعولا ءارو اميف حورلا هكردت امو

 ي هلمع ء . ةيركفلاو ةيعاججالاو ةيداصتقالا هتابح ءاوسو . يحورلا هطاشنو ي دالا

 1 . ةايحلا هذه ءاروامقو «ء ايندلا ةاحعلا

 . كلذك ةروص عورأ ينو . يرشبلا سحلا اهاعو ةروص حضوآ ين مالسإللا هروصي . . هللا

 . هقلخدوجولا يف ام لک ..ء يش لك قلحخ يذلا .. نميهملا رداقلا ربدملا قلاخلا وه هلا

 لک لع نميهملا هتردقل دح ال يذلا رداقلا وهو . ضرألاو تاواعسلا يت هريغ قلاح الو

 ءيش نوي کی الو . عقب نآ هدیری ام الإ ءيش دوجولا ي عقب قب ال _ ضرألاو تاواسلا يآ هقلح

 . نوكپ نآ هدارآ ام الإ

 ء يُ اهي رط يف فقي الو ءىث اهدحب ال ةَملطم ةردق

 . ىلخلا نوّوش ىلع ةنميملا ي الو قلخلا ي هل كيرش الل .. دحأ درقم دحساو وهو

 ي هدحو فربعتلا وهو . هدحو رداقلا وهو . هدحو ريدملا وضو هدحو لملتلا وه

 . ضب رحلا هكلم

 . رومألا حجرت هيلاو ۰ ءيئ لک توکلم هديب
-  f . ا 5 
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 يمالسأالا روصتلا ةعيبط

 . اقارخو اهب راضتو اہتريحو اهطالتخاو ريطاسألا بارطضا نم ءيش ايف سيل

 . امي وام و ايضرأ ىرحخألا تائايدلا تباصأ يتلا روصتلا تافارحنا نم ءيش ايف سیلو

 . اهروصت يف دك ىلإ جاتحت ال ةيفاص ةروص

 هقامعأ نم هزهتو يرشبلا سحلا عورت ةعئار ةروص هتاذ تقولا يي يهو

 .. ةرجعملا ةقدلاو . ةغلابلا ةككحلاو . لماشلا ملعلاو . ةرداقلا ةردقلا هزمت

 ‹ هقامعأ نم نادجولا زہت « ىتش تاعيقوت انه يرشبلا سحلا ىلع عقوي مالسإالاو

 ًاقيسع ًانيقي اهتاعاعشإ لكب ةيهلالا ةقيقحلا هذه حبصت ىتح ‹ ةريصبلا حتفتو سحللا هبنتو

 طشنتو « اہ ایح هب سفنتت <« اہ ایک میمص نم ًاءزج لب < ‹ اعاي دب نم ةييدبو « سفنلا ي

 . ةايحلا تاظحل نم ةظحل لك هب شيعتو « ان وکس هب نکستو « اهطاشن هب

 . تاعاقيالا عونتتو

 ةردق ىلإ ههجوت ةرمو « نوكلا ةحفص ين هلا تايأ ىلإ يرشبلا بلقلا هجوت ةرم يهف
 .. قيقدلا لماشلا هللا ملع ىلإ ههجوت ةرمو « ءيش لك مكحت يلا ةرهاقلا هلا

 . لوقعلا رهبت ىلا ةزجعملا هتردق ضرعمو « ى ربكلا هللا ةيآ نوكلا

 ةشايج اب ساسحالا ةعورو < نوكلا ةيآل حلطتلا ةعور نادسفي ةداعلاو فلإإلا نكلو »

 . قامعألا ىلإ ةلصاو
 مکحب - یسنتو « هل دوجو ال هنأک ءيش لکب رمتف « عمست امو یرت امل دلبتت ساوحلا ١

 . ديرت امك عدبت يلا ةقلاخلا ةعدبملا ةرداقلا ةردقلل ةيآ اهوح ءيش لك نأ - دوعتلا

 لوصفلا فالتحاب لوطلا ين نيفلتخم ‹ ضرألا ىلع نيروكتم نيقاعتم راهنلاو ليللا »

 . ناكا فالتحلاو

 نع ًاموي فكت وأ عولطلا نع ًاموي فكت ال < موي لك ين ةبراغلا ةعلاطلا سمشلا ,

 . بورغخلا

 اهنيب ام ىلع ىجانتتو ةملظلا ين صوصوت نويع اهنأك ليللا ةملظ يف ةئلألتملا موجنلا ١
 . داعبا نم

 ‹ رونلاب ههجو لتي ىتح ربكي لظيو « ىرت داكت ال ةريغص ةقيز أدبي يذلا رمقلا

 ال ةقيز أدب امك دوعي ىتح صقانتي مث ليمج ئداه ملاح فافش قثار رونب ضرألا رمغيو

 . قاحملا ي يفتح مث .. یرت داکت

 رضحأ فرو نع ققشتتو ةوقب صضرألا حتفت يلا ة ةريخصلا ةأطشلا يف ةتبانلا ةايحلا »

 . e , لیمج ريغص

 هعضرت وأ هققزت هما ءارو جردي وهو ليئضلا ناويحلاو ريغصلا رئاطلا يف ةتبانلا ةايحلا

 . هوذغت وأ
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 تاقاط هتقيقح يث وهو « نبعلا رهاظل « تيلا» نوكلا فيعاضت ين ةثبنملا ةايحلا »

 . ماودلا ىلع ةكرحتم ةيح

 لتخحب الف « هلك نوكلا هيلع ريسي يذلا « هتقد ين لهذملا  هتعور ي لهذملا ماظتلا »

 نييالملاب ردقي يذلا ليوطلا نامزلا ي ةلمنا ديف هراسم نع جرح الو « دحاو بكوك هنم

 . نينسلا نم نيريالبلاو
 . هكاردا ةفيرطو « هتقيقحو ههنك . هتاذ نمزلا »

 . تاقاطو ةقيقد ةزهجأ نم هيف ام لكب زجعملا يرشبلا قولخمملا »

 . ناسنالا نايك يب ةيحورلا تايلمعلاو ‹« ةي ركفلا تايلمعلاو ‹ ةيمسحلا تايلمعلا »

 .. نایک یف اہنیب دحویو ھتاقاط لک عمجم يذلا قيقدلا لماشلا مكحملا هطبارتو هجازتما »

 اہم لکو ‹ لئاه اہنم لکو ‹ زجعم اہنم لک . نوکلا يث هتلا تایآ نم اهلک تایا »
 . ريكفت نودو يعو نود ناسنإإلا اهب رعب ةداعلاو فلإالا لوطل اہنكلو . ريثم

 . ةايحلا ايف ريثيف الإ دمعي - حورلا يب رب وهو - مالسإالاو »
 رعشتسيو « نوكلا ين هللا تايآ ىلع هتريصب حتفي نأ ناسنإلل ةوعدلا هذهب لفاح نآرقلاف »

 اهظقويو سفنلا عماجمب ذحاي ذاخأ بؤلسأ ي .. ةعديملا ةقالخلا ةرداقلا ةردقلا دي اهثئارو نم

 : دیدج هنأک نوکلل حتفتتف ‹ ات داعو اهقلا نم

 رحبلا ين يرجت يلا كلقلاو « راهلاو ليللا فالتحخاو ٠ ضرالاو تاوامسلا قلخ يث نإ »

 نم اهيف ثبو « اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو « سانلا عفني ا
 . « نولقعي موقل تايآال ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حاي رلا فيرصتو « ةباد لك

 مكلذ . يحلا نم تيملا جرخمو تيملا نم يحلا جرخب « ىونلاو بحلا قلاف هتلا نإ ١

 ريدقت كلذ « ًانابسح رمقلاو سمشلاو ًانكس ليللا لعجو حابصإلا قلاف . نوكفؤت ىنآف هللا
 اناصف دق « رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب اودتہتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو . ميلعلا زيرعلا

 اناصف دق « عدوتسمو رقتسف ةدحاو سفن نم مك أشنأ يذلا وهو . نوملعي موقل تايآلا

 انجرخأف « ءيش لك تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وهو . نوهقفب موقل تايآلا
 ‹ بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو « ابك ارتم ًابح هنم جرح ًارضح هنم
 تايآل مكلذ ين نإ . هعنيو رمنأ اذإ هرم ىلإ اورظنا « هباشتم ريغو ًامبتشم نامرلاو نوتيزلاو
 . °« نونمۇي موق

 )١( ةرقبلا ةروس ]١١٤[ .

 () ماعنالا ةروس ۹7 ۹۹]
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 كلذكو « اهنوم دعب ضرألا ييحيو ٠ يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا جرخب »
 مکل قلح نآ هتایآ نمو . نورشتنت رشب متا اذإ مث د بارت نم مکقلخ نأ هتایآ نمو . نوج رح

 موقل تايآل كلذ ين نإ « ةمحرو ةدوم مکنیب لعجو اهلا اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم

 كلذ يئ نا . مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو ضرألاو تاوامسلا قلح هتايأ نمو . نوركفتي

 تايآال كلذ يآ نإ هلضف نم مک اغتباو راہلاو لیللاب مکمانم هتايا نمو . نيلاعلل تابآل

 ضرألا هب ييحيف ءام ءامسلا نم لزنيو « ًاعمطو ًافوخ قربلا مكيري هتايآ نمو . نوعمسي موقل
 مث ‹ هرعاب ضرألاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو . نولقعي موقل تايال كلذ يف نإ . اتوم دعب

 , )۲ نوج رخ متا ادا ضرألا نم ةوعد مک اعد اذا

 ایف انتبنأف < « اًقش ضرألا انققش مئ « اًبص ءاملا انببص انأ . هماعط ىلإ ناسنالا رظنيلف »

 مکل ًاعاتم < باو ةهكافو « ابلغ قئادحو « الخو <« ًانوتيزو « ابضقو « ًابنعو « اًح

 " « مكماعنألو

 شيعيل « سفنلا يو نوكلا ين هلا تايآل سحلا نارقلا ظقوي .. اذكهو . . اذكهو »

 ةردقلاب ًارعاش « ةريبكو ةريغص لك يأ ام ًاعيتتم < اهتمظعب ًانحيم < ايم ًابفح <« اهل ًاحتفتم

 ْ قلاخلا ىلإ حورلا هجوتت مث نمو ‹ ريبدت لك ءارو نم ةعدبملا ديلاو « ةيا لك ءارو نم ةرداقلا

 . هامح ىلإ علطتتو هدمحب حبست

 كلذكف ‹ نوكلا ةحفص ين ةعدبملا هللا ةردق ىلإ يرشبلا بلقلا نآرقلا هجوي امكو »

 : ريبدت لك اهدحو ربدتو « رمأ لك اهديب كسم يلا ةرهاقلا هتردق ىلإ ههجوي
 )0 ریصن الو يلو نم هللا نود نم مکل امو « ضرألاو تاوامسلا كلم هل هللا نأ ملعت مأ ,

 . « نوكيف نك هل لوقي امن إف ًارمأ ىضق اذإو « ضرألاو تاوامسلا عي ركب »

 يف امو تاواهسلا يف ام هل « مون الو ةنس هذحأت ال  مويقلا حلا وه الإ هلإ ال هلا د

 نوطيحي الو « مهفلخ امو مهيدي نيب ام ملعب . هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم « ضرألا

 وهو ‹« امهظفح هدوؤي الو ضرألاو تاوامسلا هس رک حسو < ءاش اع ایا هملع نم ءيشب

 ۾ ميظعلا للعلا

 )١( مورلا ةروس ۱۹7 - ۲١[ . )#( ةرقبلا ةروس ]1١١۷[ .
 ) )۲سبع ةروس ]۳۲ - ۲٤[ . ةرقبلا ةروس (ه) ]۲٠١[ .

. [1*Y¥} ةرقبلا ةروس (7 



 يمالسأالا نفلا جهنم

 . « هدابع قوف رهاقلا وهو »

 ١ ب هللا ءاشب نأ الا نوءاشت امو "° .

 ١ نونموملا لكوتيلف هللا ىلعو <« انالوم وه . انل هللا بتك ام الإ انبيصي نل لق «" .

 نأ : سفنلا ةينبو نوكلا ةينب يل ةمخضلا ةفيقحلا هذه ىلا بلقلا هجوت تايآ اهلكو »
 ةوق ال . رومألا فرصب يذلا وه هدحو هتلاو . ربدملا وه هدحو هللاو . قلاخلا وه هدحو هللا

 كلم ال « ةيناف ةعئاض ةلي زه تاقولخم هادع نم لکو « هریبدت یوس ریبدت الو . هتوق یوس

 الإ دحأ عقني ال . هدحو هديب رضلاو عفنلاو . نيرخالل كلمت نأ ىلع ًالضف « ًائيش اہسفنل
 . هديب ءازحلاو ثعبلاو . هديب ةايحلاو توملاو . هديب قزرلاو . هنذإب الإ ء يش رضي الو « هنذإب

 . ريدق ءيش لك ىلع وهو كلما هديب

 ى ي

 هللا ملع ىلإ ههجوي كلذك « ةرهاقلا هتردقو « ةعدبملا هللا ةردق ىلإ بلقلا هجوي امكو ١

 . سوفنلا لخاد ي الو ‹ ضرألا ين الو تاوامسلا يف ءىش هنع دتي ال يذلا لماشلا
 نم طقست امو . رحببلاو ربلا يأ ام ملعيو . وه الإ اهملعي ال ء بيغلا حتافم هدنعو ١

 . نييم باتك ين الا سباب الو بطر الو ‹ ضرألا تاملظ ين ةبح الو « اهملعي الا ةفرو

 . ىمسم لجأ یضقيل هيف مكثعبي مث . رانلاب متحرج ام ملعيو ليللاب مك افوتي يذلا وهو
 , ۲ نولمعت متک اب مکغینی مث مکعجرم هیلإ مث

 نمو ‹ هب رهج نمو لوقلا رسأ نم مكنم ءاوس . لاعتملا ريبكلا ةداہشلاو بيغلا مناع »

 . “« راہنلاب براسو لیللاب فختسم وه

 وهو . ايف جرحي امو ءامسلا نم لزتي امو « اهنم جرخب امو ضرألا ين جلي ام ملعي»
 . “"« روفغلا حرا

 الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعيامو . هملعب الإ عضت الو ىٹنأ نم لمحت امو ...
 )۲ ریس هللا للع كالذ نإ ء باتک يف

 . “ب رودصلا يفحخ امو نيعألا ةلتاحل ملعب 1

 ضرألا ين وأ تاواهسلا يف وأ ةرخص ين نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اهنإ ينب اي ١

 .  ریبخ فیطل هتدا نإ . هللا اپ تاب

 )١( ماعنألا ةروس ]٠۸[ . )١( أبس ةروس ۲7[ .

 ) )۲ناسنإلا ةروس ]۳١[ . ) )۷رطاف ةروس ]1١[ .
 ) )۳ةبوتلا ةروس ]١١[ . ) )۸رفاغ ةروس ]۱۹[ .

 )٤( ماعنألا ةروس ]4  1١[ . ) )4نامقل ةروس ]۱١[ .

 )٠( دعرلا ةروس ]٩  ١١[ .
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aT ىفخأو رسلا ملعي ١١ 

 وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام ‹ ضرألا ين امو تاوامسلا يف ام ملعي هلا نأ رت ملأ »
 . اوناك اهيأ مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ نم ىندأ الو ‹ مهسداس وه الإ ةسمح الو « مهعبار
 . “”« يلع ءيش لكب هللا نإ ةمايقلا موي اولمع امب مهئبني مث

 ي ي

 ًالاعفنا لعفني هلعجو « هقامعأ نم اب هزهو « اهلك تاہجوتلا هذه بلقلا هجو اذاف »
 ال ةلص يرشبلا بلقلا نيبو هللا نيب تدقعنا دقف .. رتفي الو عطقني ال ًادرطم ًاددجتم ًايح

 . رهج الو رس يل عطقنت ال . ركف وأ روعش وأ لمع ين عطقنت ال . ليللا وأ راہنلا ي عطقنت
 .. ةايحلا تماد ام عطقنت ال . ةبحص الو ةولخ يث عطقنت ال

 ١ یتش تالص هللاب بلقلا لصتيو :

 ١ یوقتو ًاعوشخ هب لصتی .

 ١ ةايحلا روما نم رمأ لك يف هل ةبقارم هب لصتيو .

 ١ ًاعاطتو ًابح هب لصتيو .
 ١ هاضري اب ًاميلستو هردق ىلإ ًانانئمطا هب لصتيو « .

o» 

 ناسنإالاو ةايحلاو نوكلا فقوم كلذو . يمالسإلا روصتلا ين ةيهولألا ةقيقح كلت
 . هللا نم

 < ميلسقلاو ةعاطلاو بحلا فقوم تقولا تاذ ين وهو . قلاخلل ةصلاخلا ةيدوبعلا فقوم هنإ

 . ميركلا معنملا قلاخلا ىمح ىلإ ءاجتلالا ين ةداعسو ميلستلا يأ ةبغر نع

 يف هروصت يذلا فقوملا كلذ .. عارصلاو ةيهاركلاو دقحلاو دانعلا فقوم سيل هنإ
 ًاعباق لظو يبروألا روعشاللا لخاد ىلإ صصلت يذلاو « ةعدقلا قتيرغإلا ريطاسأ حوصضو
 ! كانه

 نم مغرلا ىلع ! مايألا نم موي ين ةقح ةيحيسم نكت مل ابروأ نأ فرعن نأ يغبنيو
 ىلعو . شيتفتلا مك احمو ةيبيلصلا بورحلا يأ اه نييبروألا بصعتو اهيف ةيحيسملا راشتنا

 ! ٠ ةيحيسملا ةراضحلا » نع ثدحتت نيح ةيب رغلا ةنسلألا ضعب ىلع دري لازي ال ام مغرلا

 مهدنع ةيحيسملا ىراصق ناك امنإو . مايألا نم موي يف ةقح ةيحيسم نكت مل ! الك »

 )١( هط ةروس ]¥[ .

 )( ةلداجملا ةروس ۷7[ .

 . «حورلا ةيبرت » لصف « ةيمالسإللا ةيبرتلا جهنم » باتك نم لوألا ءزحلا (۳)

۲١ 



 يمالسرإالا نفلا جهنم

 ‹ ةفرفرملا ةيحورلا امتاحبسو ةيجشلا اهماغنأب مهحاورأ رثأتتو « دبعملا ي مهب ولق اهن نيلت نأ
 سانلا جرح اذإف . ضرألا هذه 'رومأ نم رمأ يل مكحت الو « ةماعلا ةايحلا مكحبت ال اهنكلو

 ؛ ةعردقلا ةيقيرغإلا ةينامورلا ةبنثولا ىلإ اوداعو ‹ مهتيحيسم منع تدترا دبعملا ي مېت الص نم

 ةيداأملا م راضح لکو « مع اميظنتو م اعي رشتو ¢ مه رعاشمو مهراكفا ام نودمتسی

 ! .. ةقيرعلا
 - ةقيقرلا ةيحيسملا ةرشقلا تحت - نييب روألا روعش ال ين تلظ دقف رمألا ناك ام ًايأو ,

 . قامعألا ين ينيدلا ممساسحإ عبطتو « هوحن مهلادجو يف رثؤت « هللا ىلإ ةيقيرغإلا ةرظنلا كلت

 ؟ ةملآلا وأ .. هللا روصت ةيقبرغالا ةروطسألا تناك فيكف »

 ‹ ةلآلا اهب ضرعت تناك يلا ةيرزلا ةروصلا الو ٠ اهلك ريطاسألا انه ضرعتسن نل »

 تاوزنلاب ةنوحشم مهسوفن نكلو « ةوقلا يقئاف ًارشب - ريدقت نسحأ ىلع - مهروصتف
 ةدحاو ةروطسا ضرعتسن امناو .. نويداعلا رشبلا اع عروتي يلا ةقرنلا تافارحنالاو ةشئاطلا

 ! ةسدقملا رانلا قراس سويشيمورب يه <« ةلالد تاذ

 . نيطلاو ءاملا نم سانلا لح ين همدختسي سويز هلإلا ناک يروطسأ نئاك سويثیمورہف
 هبقاعف . مه اهاطعأو ءامسلا نم ةسدقلا رأنلا مه قرسف ‹ رشبلا وحن « فطملاب سحأ دقو

 لوط هدبک یعری رسن هب لکو ثیح زاقوقلا لابج يت لسالسلاب هدیق ناب كلذ ىلع سویز

 دوجو نم سويز مقتني يكلو . راهللا يأ هباذع ددجتيل « ليللا ءانثأ ين دبكلا ددجتتو مويلا
 - ضرألا هجو ىلع ىشنأ نئاك لوأ - « ارودناب » مهيلإ لسرأ رشبلا يديأ نيب ةسدقملا رانلا

 اهجوزت املف !! يرشبلا سنجلا رمديل رورشلا عاونأ ةفاك ىلع لمتشي قودنص اهعمو

 رورشلا ت رثتناف قودنصلا حتف « ! هلإللا » ةيده اهنم لبقتو - سويثيمورب وخأ - سويثيميبإ

 !! ضرالا هحو تالامو

 الع ىلوتسا دق « ةفرعملا » ران . ةسدقملا رانلا ! هتلاو رشبلا نيب ةقالعلا ةعيبط كلت »

 ةلالاو ! ةهلآ اوحبصيو « ةايحلاو نوكلا رارسأ اوفرعيل  ةهآلا نم ًاباصتغاو ةقرس رشبلا

 1 ناطلسلاب مېنود د رفتتو ‹ ةوقلاب اهدحو درفتتل < فنعو ةيشحو يف منم مقتتت

 مهرعاشمو مهراكفأ فرصت تراصو « نييبروألا ماهوأ ين تسدنا دق ةقالعلا هذهو »

 زجعلا اذه نع نيضار ريغ مهو ! هللا ةئيشمل مهعضخحب يذلا وه هدحو زجعلا . يعو ريغب

 . زجعلا اذه اورهقي نأ ًامئاد نولواحيو , ةفرعملا نويلطيو ةوقلا نوبلطي مهف . هنع نيتك اس الو

 ! رارسألا نوعزتني » - ًاضيأ ةيروعشاللا مهنغلب - وأ . ةعيبطلا ةوق - مهتغلب - اورهقي و

 ! لبق نم ةسدقملا هران هنم اوقرس يذلا ميدقلا يبثولا هلإلا نم اهنوعزتني

 سحي - روعشاللا قامعأ يب - ةيبرغلا سفنلا قامعأ ين عوبطملا يفخلا عفادلا اذهب و »

 نم هلالا لزنتو « ةجرد هسفن قوف ناسناللا حفرت « ملعلا » اهوطحم ةوطحخ لك نا نويب رغلا

۲ 



 يمالسإالا روصتلا ةعيبط

 ملعلا تاحوتف نم ديدج حتف لك : ةرئاد اذكه « ةكرعملا » لظتو » ! ردقلا سفنب هئايلع

 فهلتيو برغلا قير اه بلحتي يلا ةبوقرملا ةظحللا يلات ىتح « ناسنإألا عفريو هلإالا ضفحب
 . | هللا وه حبصيو « ةايحلا ناسنإالا ايف « قلحم » يلا ةظحللا « اهيلإ

 . مالسإلا فقومو هللا نم ابروأ فقوم : ًاديدش ًامساح ًاداح ًانيابت نانيابتم نافقوم

 بلقلا ىلع يلوتست يلا بارطضالاو ة ريحلاو عارصلاو قلقلا نب نراقن نا انه جاتحن الو

 يذلا نانثمطالاو نمألاو ةحارلاو مالسلاو ‹ ةدسافلا ةينثولا ةيقيرغإلا ةديقعلا هكلمتت يذلا

 هل نيروصتلا نم الك نإ طقف لوقن اننكلو . مالسإلا ةديقع هكلمتت يذلا بلقلا هب معني
 . باتكلا نم ةيلاتلا لوصفلا ين كلذ ليصفت ءيجيس امك « ينفلا جاتنإلا ين هريثأت

 ي

 كرحتم يح ‹ ليمج ءيش يمالسإلا روصتلا يت وه - هللا ةدارإ نم قثبنملا - نوكلاو

 . ةدوملاو ةلامزلاو ةقادصلا بواجت هع بواجتم « ناسنإلا عم فطاعتم « سحم

 . « حيباصعب ايندلا ءامسلا ايز دقلو» : حيباصملاب « ةنيزم » ءايسلاف

 ‹ ًاليمج هلعجب نأ هقلخ ين دصق دق نوكلا قلاخ نأب حوم ريبعت انه ةنيزلاب ريبعتلاو
 . ليصأ نوكلا ةينب نم ءزج لامحلا نأو

 ام لكب اهأيهو « ةايحلا ىلع هل ةنواعم هلا اهلعج دق ناسنالا اہيلع شيعي يلا ضرألاو

 ايف مكل انلعجو» . “«اهتاوقأ ابيف ردقو اهيف كرابو» : بلاطم نم ةايحلا هذه هبلطتت
 ديت نأ يساور ضرألا ين انلعجو» . “۲ هقزر نم اولكو اہبکانم يآ اوشماف» . 4 شیاعم

er۲ نودتهم مهلعل البس ًاجاجف اہیف اناعجو  . 

 ةايحلا ةئيمت ين كلذك نانواعت تانئاكو تاقاط نم هيلع نالمتشت ام ضرألاو ءايسلاو

 : ضرألا يف هللا نع ةفالخلا يف هتمهم ريسيتو « ناسنإلل
 7 ... باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو « ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلاوه »

 ١ هنم ًاعیمج صضرألا ف امو تاوايسلا ف ام مکل رخسو « )۸(

 . نوعمسي موقل ةيآل كلذ يت نإ . اتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام ءاسلا نم لرنأ هلاو »

 . نيب راشلل ًاغئاس اصلاح ًانبل مدو ثرف نيب نم هنوطب يف ام مكيقست « ةربعل ماعنألا ين مكل نإو
 . " « نولقعي موقل ةيآل كلذ ين نإ « ًانسح ًاقزروًاركس هنم نوذختت بانعألاو ليخنلا تارم نمو

 . ]۳١[ ءايبنألا ةروس (1) . «لوسرلا نم تاسبق» باتک نم (۱)
 . ]٥[ سنوي ةروس (۷) . ]١[ كلما ةروس (۲)
 . ]١۳[ ةيثاحلا ةروس (۸) . ]۱١[ تلصف ةروس (۳)

 )٤( فارعألا ةروس ]٠١[ . ) )4لحنلا ةروس ]٠١  1۷[ .
 . ]٠١[ كمما ةروس (ه)

۳ 



 يمالسإالا نفلا جهنم

 یرتو < اهن وسبلت ةياح هنم اوج رختستو اب رط ًامحل هنم اولك اتل رحبلا رخس يذلا وهو ))

 نأ يساور ضرألا ٤ ىقلأو . نورکشت مكلعلو ‹ هلضف نم اوغتبتلو 4 هر رخ اوم كاملا

 . “ «نودتېب مه مجنلابو « تامالعو . نودتہن مکلعحل ًالبسو رانو مکب دیت

 موقت ال « هيلع فطاع « هب راب ‹« هعم نواعتم « ناسنإلل قیدص هلک دوجولاف مث نمو

 . روقنلا الو ةوفحلا الو . ءاضغبلا الو ةوادعلا هنيبو هنيب
 تاد ةبح تانئاک هتاذ تقولا ف وه 4 ناسناالا  فط اعلا ¢ لیمجلا دوجولا اذهو

 كاردأو يعوو ںہہح۔

 ” «نيعئاط انيتأ اتلاق « ًاهرك وأ ًاعوط ايتا ضراللو اه لاقف »
 . اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ»

 7 ناسنأاالا اهلمحو

 . ءًائيفح هبلطي رابنلا ليللا يشي »
 . “( نادجس رجشلاو مجنلاو

 . « سنكلا يراوجلا . سنخلاب مسقأ الف»
 : لتحخ الو برطضت أال ةطوبضم ريداقعب ردقم هيف ءيش لک « نزاوتم قسنم نوک وه مث

 . "م ردقب هانقلح ءيش لک انا»

 داع ىتح لزانم هانردق رمقلاو . معلا زيزعلا ريدقت كلذ « اه رقتسل يرجتس سمشلاو »

 ف لکو < راپنلا قباس ليللا الو رمقلا كردت نأ اه يغبني سمشلا ال . ميدقلا نوجرعلاك

 (^) « وحبس كلف

 : فازج الو ةفداصم الو . لطاب الو هقلخ ين ثبع الف . قحلاب قولخم وه مث

 * «نيبعال اممليب امو ضرألاو تاواهسلا انقلخ امو»
 . ''« قحلاب الاامهنب امو ضرألاو تاوامسلا انقلخ امو

 ١ نوملظیال مهو تبسک اع سفن لک یزجتلو « قحلاب ضرألاو تاو اسلا هتلا قتلو ۲"

 نوكلل ةينآرقلا تاراشالا ين تارقفلا ضعب « نآرقلا لالظ » نم لقنت نأ انه نسحيو :
 » «نابسحب رمقلاو سمشلا .

 . ٤١[ - ۳۸] سی ةروس (۸) . ]1١[ تلصف ةروس (۲)

 . [۳۸] ناحخدلا ةروس (۹) . [۷۲] بازحألا ةروس (۳)

 )١١( ةيثاحلا ةروس ]۲۳۲[ . . ]٦[ نمحرلا ةروس (ه)

 )١( ريوكتلا ةروس ]١٠١[ .

Y٤ 



 يمالسأالا روصتلا ةعيبط

 ١ ةشهدو ةعور بلقلا الع اع « ةكرحلاو نيوكتلا قيسنت يأ ريدقتلا ةقد ىلجتت ثيح ‹

 راوغألا ةقيمع دامآلا ةديعب قئاقح نم ات ايط يف امو « ةراشإلا هذه ةماخضب ًاروعشو .

 مجح كلذكو . اهكلف ي اهريسو ٤ انع اهدعبو < امت رارح ةجردو سمشلا مسجو ١

 ‹ ضرألا ةايح يف امهراثآ ىلإ سايقلاب ةقدلا لماك ًاباسح ةب وسحم اهلك .. هترودو هدعبو رمقلا

 .. ىرخألا بك اوكلاو موجنلا عم ءاضفلا يف امهعضو ىلإ سايقلابو

 ةايح نم هيلع امو يضرألا انبكوكب امهتقالع يأ قيقدلا باسحلا نم ًافرط لوانتنو ١
 .. ءايحاو

 تناك ولو . لايمألا نم نويلم فصنو نيعستو نينئاب ضرألا نع دعبت سمشلا نإ »
 ! ءاضفلا ين دعاصتي ارام تلاحتسا وأ ترمصنا وأ ضرألا تقرتحال اذه نم انيلا برقأ

 نم انيلإ لصي يذلاو ! ةايح نم ضرألا ىلع ام توملاو دمجتلا باصأل انم دعبأ تناك ولو
 يذلا وه ليئضلا ردقلا اذهو . اهترارح نم ءزج يلويلم نم ًاءزج زواجتي ال سمشلا ةرارح

 ترخبتل انم سمشلا ناكم ين يلا يه اهعاعشإو اهنماخضب ىرعشلا تناك ولو . انتايح مئالي
 ! ًاددب تبهذو « ةيضرألا ةركلا

 يذلا دملا ناكل اذه نم ربكأ ناك ولف . ضرألا نع هدعبو همجح ين رمقلا كلذكو »

 برقأ ناك ول كلذكو « ابيلع ام لك معي نافوطب اهرمغل ًايفاك ضرألا راحب ين هثدحي
 ضرالل رمقلا ةيبذاجو سمشلا ةيبذاجو ! ةرعش رادقم يطع ال يذلا هباسحب هللا هعضو ام
 يرجت يذلا « بيهرلا حساشلا ءاضفلا اذه ي اهاطخ طيضو « اهعضو نزو ي امہ باسح امه

 جرب وحن دحاو هاجما ي ةعاسلا يب ليم فلا نيرشع ةعرسب اهلك ةيسمشلا انتعومجم هيف

 ! نينسلا نييالم ىلع اهقيرط يف مجن يأب يقتلت ال اذه عمو . رابجلا
 باسح لت الو ةرعش رادقب مجن رادم لتخم ال بيهرلا عساشلا ءاضفلا اذه ينو »

 . ةكرح الو مجح يث ىسانتلاو نزاوتلا

 . « نابسحب رمقلاو سمشلا» .. مظعلا هللا قدصو »

  Jنادجسب رجشلاو مجنلاو « .

 يهف هذه امأف . ريبكلا نوكلا ءانب ين ريدقتلاو باسحلا ىلإ ةقباسلا ةراشإلا تناك دقو »

 . ةيداه ةقيقح ىلإ ةيحوم ةراشإ يهو . هطابتراو نوكلا اذه هاجم ا ىلا ةراشإ

 . عدبملا هقلاخو « لوألا هردصمب ةدابعلاو ةيدوبعلا طابترا طبترم دوجولا اذه نإ »

 مجنلا هناب مجنلا ممضعب رسف دقو . هلك ههاجتا ىلع نالدي « هنم ناجذومن رجشلاو مجنلاو

 ءاوسو . رجشلاك هقوس ىلع يوتسي ال يذلا تابنلا هنأب ممضعب هرسف امك . ءامسلا ين يذلا

 نوكلا اذه هاجت ةقيقح ىلإ يهتني دحاو صنلا يأ ةراشإلا ىدم نإف كاذ ناك مأ اذه ناك

 . هطابتراو



 يمالسأالا نفلا جهنم

 ىلإ نئاک نم اہتجردو اھلکشو اهرهظم فلتحب حور . حور تاذ ةيح ةقيلخ نوكلاو »

 . ةدحاو انقيقح يت اہنکلو . نئاک

 . هلك نوكلا ين ةيراسلا ةايحلا هذه ةقيقح ةديعب دوهع ذنم يرشبلا بلقلا كردأ دل و »

 ىراوتتو ‹ هيلع مغت تناك اہنکلو . هيف يندللا ماهإلاب اهكردأ . هقلاخ ىلإ هحور هاب | ةقيقحو

 ساوحلا براجبتب ديقملا هلقعب اصانتقا لواح املك هنع
 ١ نوكلا ءانب يف ةدحولا ةقيقح نم ةبيرق فارطأ ىلإ لصي نأ ًاريخأ عاطتسا دقلو ‹

 قيرطلا اذه نع ةيحلا هحور ةقيقح ىلإ لوصولا نع ًاديعب لازي ال هنكلو !

 درج اهتقيقح يف امنأو ؛ نوكلا ءانب ةدحو يه ةرذلا نأ ضارتفا ىلإ مويلا لي ملعلاو »

 . هدارفأ عيمج نيب ةكرتشملا ةيصاخلاو « نوكلا ةدعاق يه ةكرحلا نأو . عاعشإ

 . « ؟ هتیصاخو هتدعاق يه يلا هتكرحب نوكلا هجتي نيأ لاف »

 ةكرحف ‹ ةليصألا ةكرحلا. يهو - هحور ةكرحب هعدبم ىلإ هجتي هنإ : لوقي نارقلا »

 ةريثك تايا نآرقلا ين اهلثمت يلا ةكرحلا يهو - هحور ةكرح نع ًاريبعت الإ نوكت ال هرهاظ
 نمو ضرألاو عيسلا تاوامسلا هل حبست » : اهنمو « نادجسي رجشلاو مجنلاو ١ : هذه اهنم

 هللا نأ رت ملا ١» : اہنمو .. « مهحيبست نوهقفت ال نکلو هدمحب حبس الإ ء ءيش نم ناو ٬ نيف

 . « هحیبستو هتالص ملع دق لک تافاص ريطلاو ضرألاو تاوامسلا ين نم هل حبسي

 يرشبلا بلقلا حن امم ‹« هحيبستو هتدابع يف نوكلا ةعباتمو « ةقيقحلا هذه لمأتو ١

 هتفقو ي وهو «‹ هقلاخ ىلإ هعم هجتیو هفطاعی ًايح هلوح ام لکب رعشی وهو « ًابیجع ًاعاتم
 ! ءاقفرو هل ًاناوخإ اهلیحتو ‹ اهعيمج ایف بدت يهو « اهلك ءايشألا حاورأ نيب

 ...e قامعأو داماو داعبأ تاد ةراشأ انا و

 ةيكلفلا امترود ين عجرت يأ « سنخت يلا بك اوكلا يه .. سنكلا يراوحلا سنخلاو »
 ءاہسانک يف ئبتحنو يرجم يهو . ءابظلا ةايحك ةقيشر ةايح الع علح ريبعتلاو . يفتحو يرجو

 هذه نع قينألا قيشرلا ريبعتلا لالخ نم ضبنت ةايح كانهف . ىرحخأ ةيحان نم عجرتو

 امي راوت يأ . اهروهظ ينو اهثافتخا ين . اهتكرح ي لامحللاب يروعش ءاحيإ كانهو < بك اوكلا

 . « هسرجو ظفللا لكش ين لامحلاب ءاحيإ هلباقي . اہتدوع ينو اہی رج ي . اهروفس يو
 ١ تٽوافت نم نمحرلا قلخ يت ىرت ام ًاقابط تاوامس عبس قلحخ يذلا « .

 نع ثيدحلا ملعلا فشك امك - هماظنو نوكلا اذه ةعيبط نع ًائيش فرعي يذلاو

 نه . ملعلا اذه ىلإ جاتحت ال نوكلا ةعور نكلو . لوهذلاو شهدلا هكردي - اهم بناوج

 .۲۷ ج «نآرقلا لالظ يت (۱)
 ٣١ رج ۾ نآرقلا لالظ ي١ (۲)
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 يمالسٴالا روصتلا ةعيبط

 . لمأتلاو رظنلا درجع نوكلا اذه حم بواجتلا ىلع ةردقلا مهعدوأ نأ رشبلا ىلع هللا ةمعن

 مث . فرشتسيو حتفتي نيح ًارشابم ًايقلت ليمجلا لئاطا نوكلا اذه تاعاقيا ىقلتي بلقلاف

 ایش هداصرأبو هرکفب ملعي نأ لبق « يحلا عم يحلا بواجب تاعاقيإالا هذه عم بواجتي
 . بيجعلا لئانا ىقلخلا اذه نع

 . هبئاجعو هدهاشم يلع ىلإو ‹ نوكلا اذه ين رظتلا ىلإ سانلا نآرقلا لکی مث نمو »
 .. رصع لک يو ًاعیمج - سانلا بطاح نارقلا نأ كلذ

 . ةدحاو ةقيقحل نارابتعا امينا لب . لامکلاک دوصقم نوكلا اذه ممصت ي لامجلاو »

 هجو نأ دعب تاوايسلا لامج ىلإ رظنلا نآرقلا هجوي مث نمو « لامحلا ةجرد غلبي لاکلاف

 : اطامك ىلا رظنلا

 . ٩ حيباصع ايندلا ءامسلا انيز دقلو »

 وهو . بولقلاب ذخأي ًالامج ليمج . كش اذه يف ام . ليمج ءامسلا ين موجنلا دشمو
 ىلإ قورش نمو « ءاسم ىلا حابص نم فلتحو . هتاقوا د دعتب هناولأ ددعتت ددجتم لامج

 . باحسلاو بابضلا دمشم ىلإ ءافصلا دشم نمو . ءاملظلا ةليللا ىلإ ءارمقلا ةليللا نمو « بورغ

 لامج هلكو .. ةيوازل ةيواز نمو ‹ دصرل دصرم نمو « ةعاسل ةعاس نم فلتخيل هنإ لب

 . بابلألاب ذحأي هلكو
 ١ ءادنلاو ةبحم اب عمتلت « ةليمج نيع اهنأكو « كانه صوصوت يلا ةدي رفلا ةمجنلا هذه !

 ! نايجانتت ماحزلا نم اتصلخ دقو ‹ كانه ناتدرفنملا ناتمجنلا ناتاهو »

 ناجرهم يف رمس ةقلح ين ابنأكو « كانهو انه ةرثانتملا ةماضعملا تاعومجملا هذهو و

 ! ناجرهم يأ ةليل قافر امنأك قرتفتو عمتجت يهو . ءامسلا
 .يلولاو ٠ ةليل ضيفخلا رسكنلاو . ةليل وهز يهازلاو . ةليل يهاسلا ملاحلا رعقلا اذهو :

 ةليل ءانفلل فلدي يذلا ينافلاو . ةليل ةايحلل حتفتملا

 . هداما رصبلا غلبي الو ‹ هدادتما رصبلا لع ال يذلا عيسولا ء ءاضفلا اذهو

 ًافصو هل دج ال نکلو هالمتيو هشيعي نأ ناسنالا كلعب يذلا لامحلا . لامحلا هنا »

 ! تارابعلاو ظافلألا نم كلم اميف

 لامج كاردإ نأل « هلك نوكلا لامج ىلإو « ءامسلا لامج ىلإ سفنلا هجوي نآرقلاو »

 عفري يذلا وه كاردإالا اذهو . دوجولا قلاخ لامج كاردإلل ةليسو قدصأو برقأ وه دوجولا

 ‹ ةدلاخلا ةايحلل اهيف ايمني يلا ةطقنلا ىلإ لصي ذئنيح هنأل ‹ هغلبي نأ نكمب قفأ ىلعأ ىلإ ناسنالا

 تاظحل دعسأ ناو . ةيضرألا ةايحلاو يضرألا ماعلا بئاوش نم ءيرب » ليمج قيلط ماع ي

 نأ كلذ « نوكلا ي يملا عادبإالا لامج ايف لبقتي يلا تاظحللا يمل يرشبلا بلقلا
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 . ٠ هالمتيو هتاذ يهملإلا لامحلاب لصتيل هل دعو هثيهت يلا تاظحللا يه

 هه # 4

 هجوي نارقلاو .. املاكشأو اهروص لكب ةليمج - ىربكلا قلخلا ةزجعم  ة' لاو
 تابتلا . دوجولا اذه يف ءايحألا نم هريغو ناسنالا نيب ىب رقلا ةلص دقعيو « ىلا بلقلا
 .. ريطلاو ناويحلاو

 ًارضخ هنم انجرخأف ‹ ءىش لك تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وهو »

 نوتيزلاو « بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو « ابك ارتم ًايح هنم جرخل
 . "« هعنيو رمنأ اذإ هرم ىلإ اورظنا . هباشتم ريغو ًابتشم نامرلاو

 فلتخم « لفاح رخاز ناجرهم . هعاونأ ىتشب تابنلا ين ةلثمتملا ةايحلا نم ناجرهم انهف
 رثإ ةدحاو اميلمتب سحلا قرغتست . ليمج اهلكو جهبم اهلك . تايشلاو لاكشألاو ناولألا

 هذهو . لانلا ةبيرق هذهو ةقماس ةليوط هذهف . ةدحاو رثا ةدحاو اهنيب ةنراقمل اب مث « ةدحاو

 هجوت ةيالاو . سحلا ذليو نيعألا ذلي ‹ عنيو رم اهعيمج يهو . ةهباشتم ريغ كلتو ةهباشتم
 ةصاخ ةفصب انه رظنلا تفلي هيجوت وهو . « هعنيو رعأ اذإ هرم ىلإ » « رظنلا » ىلإ سانلا
 لوقيامك - انه لوقي ال وهف . سحلا اه قوتي ىلا ةيہشلا « تالوك الا » هذه ضرع لاج ي
 ةفلتخملا ةهك افلاب ىمشملا ضرعلا اذه دعب « مك انقزر ام تابيط نم اولك » - ىرحأ عضاوم ي
 تانئاكلا هذه ين ثوثبملا لامحجلا ىلإ اورظنا ! « اورظنا » لوقي نكلو . عاونألاو لاكشألا
 انه لامحجلاف ! ةجيهبلا ةقسانتملا ةيحلا ةيعيبطلا ةحوللا كلت ين لامحلا اذهب اوعتمتو « ةيحلا
 ! نادبألا ءاذغ لبق ًالوأ دوصقملا انه وهو « حورلل غم فده

 نوحي رت نیح لامج اہیف مکلو « نولک أت اہنمو عفانمو ءفد اہیف مکل ‹ اھقلح ماعنألاو ١

 . "« نوحرست نیحو
 مههجوي ال هنکلو . هلضفو هتمعن اورکشیل سانلل هللا اہنیبی عفانمو دئاوف تاذ ماعنألا انهو

 هذه ي « لامجلا » ىلإ ًاحيرص ًاميجوت مههجوي لب < ماعنألا يت اهدحو ةيسحلا دئاوفلا ىلإ
 نوكلا ةينب ين ليصأ رصنع لامجلاف . « نوحرست نيحو نوحيرت نيح » لامج . ماعنألا
 هوركشيل سانلا اهب هللا رك ذي ةبهومو . سانلا هب عتمتسيل بولطم . بولطم رصنعو . ءايحألاو
 . هودبعیو

 . دوجولل يمالسإللا روصتلل ةبسنلاب ىفخحت ال ةحضاو ةلالد تاذ انه لامحجلا ىلإ ةراشإللاو

 )١( » ج «نارقلا لالظ ي ۲۲.

 )١( ماعنألا ةروس ]۹4[ .

 ) )۳لحتلا ةروس ٥7 - [ .
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 يمالسإالا روصعلا ةعيبط

 . ةدماجلا ريغو « ةدماحلا » هتانئاك لك ين ىدبتي « ًادج دوجولا اذه يت قيمع لامحلا رصنعف

 ام لمجأ يقتليل « لامجلا اذ هسح حيتفي نأ بلاطم - ضرألا ين هللا ةفيلخ - ناسنإالاو
 ةيناسنإلا ءاقترا ءاقللا اذه نم جتنيو « نوكلا ين ام لمجأب - لامحلا ةساح وهو - هسفن يف
 يذلا ٠ لماشلا عاستالا اذه ىلع ةيهإالا ةقيقحلاب يقتلتو « وفصتو فشت نيح « ادعص

 . ةايحلاو نوكلا ين لامحلا يلام لك لمشي
 هتلالد هل ةددعحملا « عفانلا» تاذ ماعنألا يت « لامحجلا » ىلإ ناسنإللا رظن هيجوتو

 قفألا عساو قولخم وهف . يمالسإلا روصتلا ين ناسنإلا هيلع نوكي نأ يغبني اميف كلذك
 نم كردي يذلا يونحملاو ‹ ءايشالا عفانم ىري يذلا يسحلا هبناوج نمو « بناوجلا ددعتم

 هتايح يضقي الأو « عفانملا هسح قرغتست الأ بلاطم وهو لامج نم ايف ام ءايشألا هذه

 فالذكف « لامجو عفانم اهيف ةايحلا نأ امكف . بناوجلا ةيقب لم و هسفن نم دحاو بناجب

 ةايحملا ذخأي نأ ىغبنيف . لامجلل حعفتلا ىلع ةردقلاو ةعفنملا باعيتسا ىلع ةردقلا ايف هسفن

 هناکعب ًاريدج حبصيل « هتاقاط عيمجب اهيف ًالماع < اهلک هسقنب اهاقلتیو « اہ ایلکب اذکه
 ] , هللا دنع ميركلا

 مث « نوشرعي امو رجشلا نمو « اتويب لابحلا نم يذحما نا لحنلا ىلإ كبر ىحواو »
 ‹ هناولأ فلتخم بارش اہنوطب نم جرخ <« اللف كبر لبس يكلساف تارمثلا لک نم لک
 . “« سانلل ءافش هيف

 لك نم لكأت مث « سانلا شرعي امنو ًاتويب لام لا نم ذخشت يبا لحنلا عم ةلوجلا هذه
 .. سانلل ءافش هيف بارش اهنوطب نم جرح مث .. سانلا عرزي امنو ًايعيبط تبني امن تارملا

 طيشنلا ليضلا قولخملا اذه عبتت ًالوأ يهف .. ىتش تانادجو سفنلا يف ريثت ةلوحللا هذه نإ
 اهمسري هاقيسومو هتمغنب ريبعتلا داكي ىتلاو « أدہت ال ىلا ةبئادلا هثلحر ين بوءدلا كرحتملا

 ًادهت <« لفسأ ىلإو ىلعأ ىلإو < راسيلا تاذو نيميلا تاذ انكرح ي ةلحنلا جومتك ةجومتم
 ‹ بوءدلا ليئضلا قولخملا اذه نم بجعلا اهكردي مث ٠ دیدج هاجم ا ف قلطنت مث ةظحل

 يه مث .. فطعلاو ةدوملا نم جيزم يه ةيسفن ةلص هنيبو اهنيب اشنتف باجعإلا اهكرديو

 جرح ةياہلا يو « سانلا » ىلع ةيداغ ةحئار يهف « اهنيبو اهنيب ةرشابملا ةلصلاب سحت ًاريخأ
 ! ةايحلا يأ ةلامزلا نم ًاعون حبصتو « جزتمت ىتح ةلصلا هذه برقت اذكهو ! « سانلل » ًابارش

 لكب هنإ . نمحرلا الإ نهكسع ام « نضبقيو تافاص مهقوف ريطلا ىلإ اوري م وأ »
 ٩ ۾ ريصب ءيش

 . ٦۸7 ٦۹[ لحنلا ةروس (1)

 . ]1١۹[ كلما ةروس ()
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ملع دق لک «‹ تافاص ریطلاو < ضرألاو تاوامسلا يت نم هل حبسي هتلا نأ رت ملأ

 . "۲ هحیبسٹو هتاللص

 هل هيجوت ‹ اہضبقت نيحو « اهنحنجأو اهلجرأ تافاص يهو « ريطلا ىلإ انه هيجوتلاو
 . فادهأ ةدع

 . ةريصبلا ةقالخلا ةعدبملا ةرداقلا هتردقو ‹ نوكلا ي هتلا تاي ىلا هيجوت وهف

 اهنيب نمو - ضرألاو تاوامسلا ين نم لك اه حبسي يلا هللا ةمظع ىلإ هيجوت وهو

 . ةصاخلا هتقبرط ىلعو ٠ ةصاخلا هتغلب لك - ريطلا
 . اصتب ةروك ذم « ةرشابم » فادهأ كلت

 ‹ نآرقلا وج ين شيعي يذلا ريصبلا سحلا اهلا تفتلي ىرحأ ًافادهأ كانه نكلو
 ناكم ددحت ال ىلوألا ةيآلا ي « مهقوف » ةملك نإ .. ةايحلاو نوكلل يمالسإلا روصتلاو
 ‹ سانلاو ريطلا نيب ةلص دقعت « مه .. » اهرخأ يأ ةدوجوملا ةفاضاللاب اہنکلو « هدحو ربطلا

 مل وأ : لاق ول وأ . نضمقيو تافاص ريطلا ىلإ اوري مل وأ : لاق ول امسحيل ناسنإلا نكي

 تقلع دق ةفاضإ نم اميف ام « مهقوف » ةملكف ! نضبقيو تافاص ءامسلا ين ريطلا ىلا اوري

 ةلص .. ام ةلص اهيف ةقالع اهن إ . لماتلاو ةيؤرلا درج نم قثوا ةقالعب ‹ ريطلاب يرشبلا بلقلا

 . ريطلا ةقفحخح عم بلقلا اه قفحب
 اهلك اهنإ . تانئاكلا عيمجو ريطلاو سانلا نيب ىرخأ ةلص ضرعت يهف ةيناثلا ةيآلا امأ

 ‹ ةدابعلا ىلع اهتانادجو لصتتو « حيبستلا ىلع يقتلت اهلك اهنكلو .. هتقيرطب لك . هلل حبست

 ! قيثو دحاو روعش اهعمجمو

 ساوحلا هكردت ام < نوكلا اذه يأ اهلك ةيحلا تانئاكلا نيب ىب رقلا جئاشو موقت !ذكهو

 ف نم » ظفل مهلمشي نمم ساوحلا هکردت ال امو « تابنو ناویحو ريطو سان نم اہنم

 . هلل مهلك نوحبسي نيذلا « ضرألاو تاوامسلا
 شيعي نيح سحلا اه حتفتي يلا ةفيقدلا تاءاحيإلا هذه ىلع ىب رقلا تالص رصتقت الو

 : املالد كلذك اه ىرخأ تاءاحيإ كانهف « مالسإلاو نآرقلا وج يف

 ‹ نيلجر ىلع يشم نم مهمو « هنطب ىلع يشع نم مهنف « ءام نم ةباد لک قلح هللاو »

 . °" « ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام هتلا قلخم ‹ عبرأ ىلع يشعب نم مهنمو

 . برقأو كلذ نم حرصأ اهنإ . بسحف ةينادجوو ةيونعم تسيل انه ىب رقلا ةلص نإ
 ةدحاو « ةدام » يب  يزاجملا ال - يقيقحلا كارتشألا اهنإ . ةسوسحم « ةيدام » ةلص اهنإ

 )١( رونلا ةروس ]4١[ .
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 يمالسإالا روصتلا ةعيبط

 ًاعيمج اهنکلو « املاكشأ تقرفتو كلذ دعب اهعاونأ تددعت مث « تانئاکلا لک اہنم تقلح

 ! ًاعيمج هنم تتبن يذلا دحاولا لصألا اذه ىلإ عجرت

 هنيب ةقيثولا ةطبارلاب سحي نيح ًايرعش ًالايح ًاليختم الو ًامهاو سيل نذإ ناسنإلا نإ
 بلقلل حتفت ةلئاه ةقيقح انكلو . « ةقيقح » اهنإ . هلوح نم دوجولا ين ةيحلا تانئاكلا نيبو

 دجيو . هسح ي اهوصأ قمعتو هسفن ي اهتحاسم عستتف « ةايحلا ىلع اهنم لطي ىتش ذفانم
 ةملكب ريبعتلا انه انتوفي الو . هادم عسوأ ين نوكلاو سفنلا نيب لصي ًاذفنم نفلاو رعشلا ايف

 وهف . لقعي ال امع ثيدحلا ين ةيسايقلا « ام » نم الدب « باودلا نع ثيدحلا يأ « نم »

 . تانئاكلا هذه نادجوو ناسنالا نادجو نيب لصيل دوصقم ريبعت

 هنطب ىلع يشم نمم ضرألا باودو ناسنإلا نيب ةفلاسلا ةيآلا اہترك ذ ىلا ىب رقلا هذهو

 ىلع ءاحيإلا قيرط نع .. كلذ نم دعبأ ىلإ ىرحأ ةيآ اهب بهذت « عبرأ ىلع يشمب نمو
 نع رظنلا فرصبف .. اتان ضرألا نم مكتبنأ هللاو » : حيرصلا ظفللاب نكي مل نإ لقألا

 وه « ًايسفن ًالولدم اه نإف « ("نيقيلا هجو ىلع هملعن ال نحنو ةيآلا هذ « يملعلا » لولدملا

 ! تابن اهالكو . ضرألا نم تبان امهالكف . ضرألا تابنو ناسنإلا اذه نيب ىب رقلا ةلص

 ين ناسنإلا امسحي ةعس يأو ! نوكلا يأ ةايحلاب ناسنإلا طب رت ةقيثو ةقيمع ةلص يأ
 ؟ ءايحألاب هطب رت يلا ةيحلا جئاشولاب روعشلا هسح يف قمعتي نيح « نوكلا يو هسفن

 نيحو « اهلبقيف ةريغص ةتبنب كسم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دج نيح نذإ بجع ال
 ةميظعلا هحور ين تضاف دقو اذهب ملكتي وهف . ( مّلقت يأ ) « دّضعت ةرجش يتيل » : لوقب

 ! ءايحألا عيمج ين ةايحلاب قيثولا لاصتالا رعاشم

 . يمالسإلا روصتلا ي ناسنالا رود ءيج مث

 ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو» : ضرألا يف هللا ةفيلخ ناسنالا
 . ( ةفيلح

 مهانقزرو رحبلاو ربلا يآ مهانلمحو مدآ ينب انمرک دقلو » : هقلخ ڌنم هللا دنع میرک وهو

 . “« اليضفت انقاخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو تابيطلا نم

 . [1۷] حوت ةروس (1)

 ! ناسنإلا ىلإ مث ةيناويحلا ةايحلا ىلإ تدأ دق ةيتابنلا ةايحلا نإ لوقت يلا روطتلا ةيرظنب قلعت نود (۴)

 . ]۳٠[ ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( ءارسإالا ةروس ]۷٠[ .
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 «٠ مكروص نسحأف مكروصو » : ةروص نسحأ ين هقلحخ دقو

 7 ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مکل لعجو » : ةمج بهاوم هل هوو

 ًاعيمج ضرألا يف امو تاوامسلا ين ام مكل رخسو » : نوكلا يف ةيلاع ةناكم هاطعأو

 . "۲ هقزر نم اولكو اهبك انم ي اوشماف ًالولذ ضرألا مكل لعج يذلا وه » (۳) ۲ هن

 7 مہسفناب ام اوریغی یتح موقب ام ریغب ال هللا نإ J١ ةايحلا ثادحأ يف ةيباجما ةناكمو

 . ناسنإالا ةدارإ قيرط نع ةذفان هللا ةداراف

 بمهاوملا هذه هل بهوو « ةروص نسحأ يف هللا هقلحخ دقف . ةايحلا ين هرود ددحتي اذكهو

 ةفالخلا رودب موقيل « ةايحلا ثادحأ ين هناکم هاطعأو « هلوح نم نوکلا يو هسفن ين اھلک

 ‹ اهرارسأ ىلع فرعتلاو « اهقازرأو اهزونك جارختساو « امیقرتو اہترامع نم < ضرألا ف
 ةايح كلذ لكب ىشنيلو . هللا نذاب « هل ةرخسم تاقاط نم ضرألاو تاواهسلا ي ام رارسأو

 فوخ الف ياده عبت نف یده ينم مكنيتأي امإف » . هلا يده ةيدتهم ةديشر ةحلاص ةيناسنإ

 همرك يذلا « ناسنالاب » قيلت ةايح . ةعفرتم ةفيظن ةلضاف ةايح . ٩ ۲ نونزحب مه الو مہیلع

 ىلإ سکترت الو ‹ لیضفتلاو ميركتلاب قيل امع طبہت الف ‹ قلحخ نمم ریثک ىلع هلضفو هتلا
 . ناوحعلا ىوتسم

 . مالسإلا رظن يف ةيناسنإالا ةايحلل ليصفت مداقلا لصفلا يو

 )١( نباغتلا ةروس ]۳[ . )٤( كلملا ةروس ٠١7[ .

  (Y)كلل ةروس YJ) ٠ )( دعرلا ةروس 17 1]

 ) )۳ةيثاحلا ةروس ]1١[ . )١( ةرقبلا ةروس ]۳۸[ .
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 يالتا ر وصلا ف ناتسإلا

 یحور نم هيف تخفنو هتیوس اذاف ‹ نیط نم ًارشب قلاخ ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإ »
 ۰ )۲ نیدجاس هل اوعقف

 ين نيجزتم نيطبارتم « نافلتخملا نارصتعلا ناذه وه ىمالسالا روصتلا ين ناسنالا
 ۰ . دحاو نایک

 . هللا حور نم ةخفنو « ضرألا نيط نم ةضبق

 نيجورديإلاو نيجيسكوألا : ةيداملا ضرألا رصانع ايف لثمتت ضرألا نيط نم ةضبق
 . ضرألا تارورضو ضرألا بئاغر ايف لثمتتو . خلإ ..روفسوفلاو مويسلكلاو نوبركلاو

 سفنلا ةردقو ةكردملا يعولا ةوقو ةيفاصلا حورلا ةقارشإ اميف لثمتت هتلا حور نم ةخفنو
 . ةديرملا

 . ناسنالا نانوكي اعم ناذهو
 .. سنجو بارشو ماعط نم ةرهاقلا تارورضلل عضحم . ةصلاخ نيط ةضبق سيل وهف

 . تارورضلا هذه ءازإ ًانيعم اكولس اہسفنل راتخ الو < هنم اسف كلمت ال ًاعوضحل <« خلإ

 ‹« ةرورضل عضحم ال « ءاشت ثيح فرفرت « دويقلا نم ةقيلط « ةصلاح حور ةقارشإ سيلو
 . نيطلا ىلإ بذجنم لا ىسحلا ةلقثو « ءانفلاو دوجولاو « ناكملاو نامزلا دويقب رثأتت الو

 . دويقلا نم ةقيلطلا ةقارشإالاو ةرهاقلا ةرورضلا نم جيزم هنكلو

 ةماتعو ةظيلغلا ةرورضلا رهظتف ‹ هيرصنع دحأ نايحألا ضعب ي هيلع بلغي دق جيزم
 نع هيرصنع دحأب لصفنم ريغ ًادبأ هنكلو . عاعشلا ةفحو ةفيفشلا ةينارونلا رهظت وأ « نيطلا
 . تاظحللا نم ةظحل ةيأ ي رحخأالا هرصنع

 . « ناسنإلا » وه حبصي الف ليصألا هنايك نع جرخم - كلذ نكمأ ول - لصفني نيحو
 حيصي نيح . قارشإ لك نع ةعطقنم ةيسح ةعتم حبصي نيح . اصلاح ادسج حبصي نيح

 رصحني نيح . ًأدهت الو عبشت ال سنج وأ بارش وأ ماعط ةعوج حبصي نيح . ةظيلغ ةرورض

 . [۷؟ ۷۱1 ص ةروس (۱)
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 . يعولا ءارو اميف حورلا هكردت يذلا حيسفلا ماعلا ىلإ اهزواجي ال هساوح هكردت ام دودح يئ
 . ناويحلا ملاع ىلإ سكتري اعإو ًاناسنإ دوعي ال

 نيح . نيهرتيو ةرهاقلا هتارورضو يداملا هنايك لمه نيح . ةصلاح ًاحسور حصي نیحو

 لواحي هنإ . ًاناسنإ حبصي ال .. تاسوسحملا ءارو اميف شيعيل هساوح هكردت يذلا ماعلا لمه
 . لضفلا اذه ىلإ ةقيقحلا يأ لصي ال هنكلو « ناسنالا نم - هرظن ين - لضفأ ًانثاك نوكي نأ
 لمتشي ام لضفأل رادهإ يه امنإو < ةيزم الو ًالضف تسيل اهيلإ لصوتي يلا ةلماكلا ةيبلسلاف

 . ةايحلا عقاو ين اهنايك ققحت يلا ةلعافلا ةيباجمإالا : ناسنإلا هيلع

 < ريخلا نم ًاريثك ققحيو « هعيطتسي ام لضفأ ققحيو « ضرألا ين هتلاسر ققحي هنكلو
 . حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق : ةجودزملا هتعيبط ىلع نوكي نيح

 ةيضرألا هتارورض يضقي ناسنإلا نأ : مالسإلا موهفم يف جازتمالا اذه ىضتقمو

 ىلع ةيكئالملا ةيحورلا هقاوشأ قتقحيو . ناويحلا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىلع ةيناويحلا
 ! كاللا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقي

 . ناويحلا عم اهيف كرتشي لئاسم اهلك يهو ... سنا ةرورض يضقيو برشيو لك أي
 ةيكيناكيملا ءادألا ةقيرط يف يسيئرلا قرفلا نوكي الو .. هتقيرط ىلع وه ابضقي كلذ عمو

 ةقيرطو يروعشلاو يسقنلا قرافلا ي نوكي امنإو - نايحألا « ضعب » يف هباشتت دق هذهف -
 . « كولسلا »

 بولسأ ىلعو « ةرشابم ةقيرطب ناويحلا ايضقي تارورض .. سنجلاو بارشلاو ماعطلا
 ي رايثحخا الو . ردقلا ي رايتحا ال . رايتخا هيف هل سيل « « ةزيرغلا » هضرفت ددحم دحاو

 . بابسألا نم ببسل هنع فارصنالا ي رايتحلا الو . دعوملا

 . ناسنإلا ةقي رطب امضقي هنكلو . ناسنإالا امضقي تارورض .. سنجلاو بارشلاو ماعطلاو

 . « رايتخالا » و ‹ ليمجتلاو بيذبلا هتمهم « ًاكولس امه لعجيف

 يرجي و اهفطخم الو . هباينأب اهقزمب وأ هنانسأب اهمضقيوءينلا محللا نم ةربه ربه ال وهق
 ةعفد نيب ةفاسملا دعبت نأ اهتمهم . ًابادآ كلذ لكل لعجم امنإو . ًاسارتفا « اہسرتقي ١ الو . اهب
 . كش ال « معن . بيجتسي ةياهنلا ين وهو . ةعفدلا هذمل ةباجتسالا نيبو ةرشابملا ةزي رغلا
 بدأو كولسلا دعاوق اهيف ئشني يلا ةفاسملا ‹« ةباجتسالاو ةعفدلا نيب ايضقي يلا ةلحرملا نكلو

 . ةنيعم ةيكولس تاكرحو ةنيعم راكفأو ةنيعم رعاشمب اف « لمجتي » ىلا ةفاسملا « ءادألا
 ناسنإلا يضقي فيك نيبت يلاو « ناويحلاو ناسنإلا نيب قرفت يتلا امتاذ يه ةفاسملا هذه

 ! ناسنإلا ةَقيرط ىلع نكلو ناويحلا ةرورض
 . كلذك سنجلا ين رمألاو
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 يمالسإلا روصتلا ي ناسنإلا

 اه رايتحخا ال . يسنجلا اهمسوم ين باصخإلل ثانإلاو روك ذلا جيت ناويحلا ملاع يفف

 تاكرح ين جيو . يصخشلا زيمتلا ي رايتخا ال < تاعامج جيو . دعوملا ديدحت يف

 . تاكرحلا هذه ين رايتحا ال . يسجل ا ءاقللا ىلإ اتيان ي لصت ةددحم
 ال . یش لکل قایتشا ين رکذ لکو . رکذ لکل ةحابم یشنأ لک نأ كلذ نم مهأو

 كالهو ‹ ثانإلا ىلع مه اتتقاو روك ذلا كارع الإ ةلماكلا « ةيعويشلا » هذه قيقحت نود فقي

 . “” ثانإلا عيطق ىلع ًايح مهنم يقب نم ءاليتساو ةكرعملا ي مهنم نيريثكلا

 . سنجلا ةرورض دجوت ناسنإالا ماع يو
 . ناويحلا ةقيرط ريغ ىلع ايضقي - ًاناسنإ نوكي نيح - هنكلو
 اهلك ةنسلا تراصو ء ددحملا دعوملا ديق نم - ءدب يذ ئداب - ناسنالا ررحت دقف

 لك لبق هسفن حلاصل - مزتلي كلذ لباقم يف هنكلو . باصحإلل ًاحلاص ًامسوم هيلإ ةبسنلاب
 ةمزاللا ةادالاب دوز دقو « ةرورضلا هذه يث هيف سمخغني يذلا ردقلا ديدحتب - رحخآ ءىش

 . ريدقتلاو « طبضلا » ةادأ : كلذل

 تحبصأف - رخآ نأش لک ين وه امك - سنجل ا نوؤش يآ عيطقلا ةروص نم ررحت دقو

 . اهعانتماو اهابقإو اهديعاومواهقئارطو اهكولس اہسفنل راتحم يلا ‹ ةدرفتملا هتيتاذ هل

 لكل قايتشا ين ركذ لكو « ركذ لكل ةحابم ىثنأ لك - ناسنإإلا ملاع ين - دعي ملو
 ءارو نم ققحتي « عاو ريغ فده ًايكيناكيم ءادأ سيل ناسنإلا ملاع ين سنجلا نأل . ىشنأ

 - ناسنإلا ملاع يأ ءيش لكك - وه امنإو . ءادألا درجم وه هيف هرودو « يفاويحلا درفلا يعو
 . كاردألا اذه بجومب هيدؤيو « يناسناللا درفلا هکردی رعاو فده

 نيوكتب الإ ققحتت ال ضرألا يف هتلاسر نأ ناسنإلا مهفي نأ كاردإللا اذه ىضتقا دقو
 ةدحاو ىشنأ صيصختو فطاوعلا رارقتسا ةرسألا هذه مزاول نم نأو « « ةرسأ» و « عمتجم ١
 ةئشانلا لايجألا ةيب رتل حيحصلا نضحملا نوكتيل « ”٠ ىثنأ لكل دحاو لجرو « لجر لكل
 ىرحخأ ةقالع عمتجلملا دارفأآ نیب نوکتتلو . يداملاو يسفللا مالسل اب عتمتپ ئداه شع ي

 دعب - درفلا تاماتها هجوتتلو . ثانأللا دايطصا ىلع روك ذلا نيب يشحولا لتاقتلا ةقالع ريغ

 . ناسنإلا نايك اهلمشي يلا ىرخألا ةيناسنإلا فادهأ ىلإ - نمأو مالس يل سنحجلا ةجاح ءاضق
 اهعطقي يلا ةلئاهلا ةفاسملا نكلو . كش ال . معن . سنجلا عفادل بيجتسي ةياہنلا يأ وهو

 نيفلإ ىئنألاو رك ذلا نوكيف ٠ نيباعثلاو مامحلاك « جاوزلا» ماظن سرامت كلذ عم ناويحلا فونص ضعب كانه )١(

 تاجوزلا ددعت حابرف « ةعيبطلا يف ثدحي ام وهو «‹ روك ذلا ةبسن ىلع ثانالا ةبسن ديزتف ددعلا لتحم نيح الإ )۲)

 . صقنلا اذه ةافالل
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u5 م  a. e mrا  = Aةة  
 اف فصرت ىلا ةفاسملا . سنجل ارادإو اکونس اف ن کب شا غ اسا ةراجتس ي او ےک س

 ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتابآ نمو: : ةيناسنإ . رعاشم ٠ ةيجولويبلا ةعفدلا ىنا
 ..فادهأ تاذ ًاراكفأ ايف فيضي ىلا ةفاسملا . ٠٠ ةمحرو ةدوه وكنيب ل اعجو . اهيلا اونكستل

 ناسنإالا يضقي فيك نيبت يلا يهو . ناويحلاو ناسنإالا نيب ةفاملا يه يه ةفاسملا هذه
 ناسنالا ةقيرط ىلع نكلو .. ناويحلا ةر

 هتل ص ص رعت ىلا ةحفبصأا 4 ناسناالال یمالساا روصتلا لم وألا ةح سش یش اا

 ناسنالا بيجتسي نأ ىضتقت ىهف . كالملاب هتلص ضرعت ىلا ةيناثلا ةحفصلا ام . ناويحلاب

 . كالملا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىلع نكلو ايلعلا هق وشأب
 هل سيل ‹« صلاخ رون نم قولخم - ةيمالسإلا ةركفلا يق هتروص درت امك - كاللاف

 ةعاطلا وه اههاجما . هأاعألا ةدلحم ةهأاخ هقارشا رهف مت لو . نحطلا هةم اتع و ےس هدم

 نوحبسب » . 7« نورمۆي ام نولعفيو . مهرما أم هللا نوصعي األ ١ : ةلماكلا ةمئأدل' ةا ا

 أ « نومأسي ال مهو راہنلاو لیللاب هل نوحبسپ ١ ۰ نوري الل رانو لابملا
 ةعيبطلا جودزملا ناسنإالا ةعيبط نم تسيل انكلو .. ةقئار ةفافش ةئيمج ةروص ىحو

 بناجلا لمت ذإ « هتعيبط دسفت اهنأل ٠ ًارسق ناسنإلا الع رسمي ال كلذلو . هاجتالا
 اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو » : لاق كلذل . ء يشب عفنب ال ًاددب هک هکر تنو . هنایګک نم يويحلا

 ةفخلا ىلإ علطتو قارشإ نم هتعيبط ين بكر ال ناسنإلا بيجتسي الأ كلذ ىنعم سيل
 هيلا جويو ٤ ًاعيجشت كلذ ىلع عجشي وه لب . ةروربقلا ىلع عفرتلاو دينا ن ےہ قاللصن ال او

 © « اندلا نم كلبيصن سنت الو ١ : ضرألا نم هسفن عزتي الأ ىل ع نکلو . ةليسو ى
 هيلع هللا ىلص هلا لوسر جاوزأ تويب ىلإ طهر ةئالث ءاج : لاق هنع هللا يضر سنا نع
 للص هللا لوسر نم نحن نيأ اولاقف ! اهولاقت مهن :أک اوري املف . هتدابع نع نولأسب ہنسو
 ليللا يلصأف انأ امأ : مهدحأ لاق ؟ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دقو . مسو هيع هل

 جوزتأ الو ءاسنلا لزتعأ اأو : رخآ لاقو . رطفأ الو رهدلا موصأ اناو : رحلاللا ل قو . دبا
- ¥ 

 يا هللاو اما ؟ اذکو اذك متلق نيذلا مت » : لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ءاجف دب

 . [۲ 7 ھور ةوس "ا
 , [۳۸] تلصف ةروس (5)

)١( SS TT[۲۷] ديدحلا ةروس  . 
 . [۷۷] صصقلا ةروس ]۲١[ . )١( ءاي ةر مس ؛۳)

۳۳ 



 يمالسإالا روصتلا ٤ ناسناللا

 بغر نف . ءاسنلا جوزتأو « دقرأو يلصأو « رطفأو موصأ ينكلو « هل مك اقتأو هتل مكاشحأل

 ] ١ )۲ ينم سيلف ينس نع

 ! ءامسلا ىلإ هحورب عاطتم وهو ضرالا ىلع همسجب ريسي نا : ناسنألا ةي رقبع كلتو

 . ةيرشبلا ةرطفلل هتاعارم ين مالسإالا ةزجعم كلذك يهو

 . ةفرحنملا ةفرطتتملا تاهاجتالا نيب طسولا ةطقن نوكي وهف

 . ناسناللا ةيناويحب - ةينيورادلاك - نمؤي ال

 . ناسناللا ةينابهرب ةيذوبلاو ةيكودنهاك نمؤي الو

 يف ىتش تاهاجتا هتيناويحو ناسنإلا ةيدام نمؤت يلا ةينيورادلا ةرظنلا نع ًأشن دقو
 .. سفنلا ملعو داصتقالاو عاتجالا

 . راكفأو تافسلف ةيلاثملا ةرظنلا نع ًأشن امك
 < عاةجالا ملاع يف خيراتلل يداملا ريسفتلاو « داصتقالا ملاع ين ةيسكراملا تأشن ىلوألا نع

 . سفتلا ملاع ين كولسلل يسنحلا ريسفتلاو

 نوطالفأل لمملا ةيرظن نم « ةيديرجتلا تايرظنلاو « ةيلاثملا ةفسلفلا ةيناثلا نع تأشنو
 . رشع عساتلا نرقلا ين لجيه ةفسلف ىلإ ةعيدقلا روصعلا يف

 . نونف هذهو هذه نع تأشنو

 روصتلا يف ةيعقاولا» نع ثدحتن نحنو عسوأ ليصفتب نونفلا هذه نع ملکتنسو

 ةعيبطب « ةفرحنم » اهلك نونفلا هذه نأ يه « ةرباع ةظحالم تبثن انه انكلو . « يمالسإلا

 ‹ ةقثاف ةعاربو ةقدو لامج نم اهيف ام لك ىلع انو . ناسنإلل ئطاخ روصت نم اهقاثبنا

 ‹ فشاكلا « يناسنإلا » سايقملا اذهب اهسيقن نيح « فارحنا نم اهيف امع انعدخت نأ يغبني ال

 ناسنإالا بناوج نم دحاو بناج ي رصحني نأ ىبأيو « ةلماشلا امتقيقح ىلع ناسنإإلا ةعيبط لث يذلا
» » 4 

 دسفي نم اهيف لعجت : اولاق . ةفيلخ ضرألا ين لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو»
 ملعو . نوملعت ال ام ملعأ ينإ : لاق ؟ كل سدقنو كدمحب حبسن نحنو ءامدلا كفسيو اهيف

 . نیقداص متن نإ ءالؤھ ءامأب ينوئبنأ : لاقف ةكئالملا ىلع مہضرع مث « اهلك ءامسألا مدآ
 مهئبنآ مدآ اي : لاق . ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ء انتملع ام الإ انل ملع ال . كناحبس : اولاق
 ملعاو < ضرالاو تاوامسلا بيغ ملعا ينإ مكل لقا ملا : لاق مهئامساب مهابنأ املف . مهئامساب

 ىبأ « سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو ؟ نومتكت متتك امو نودبت ام

 )١( يئاسنلاو ناخيشلا .

۳Y 



 يمالسإالا نفلا جهنم

 ًادغر الم الكو « ةنحلا كجوزو تنأ نكسا مدا اي : انلقو . نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو

 امهجرحخأف اهنع ناطيشلا امُفزأف . نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه اب رقت الو « اتش ثيح

 . نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ي مكلو . ودع ضعبل مکضعب اوطبها انلقو . هيف اناک ام

 « ًاعيمج اہنم اوطبها : انلق . محرلا باوتلا وه هنإ ء هيلع باتف تاملك هبر نم مدا یقلقف

 اوبذکو اورفک نیذلاو . نونزحی مه الو مہیلع فوح الف ياده عبت نه یده ينم مكنيتأي امإف
 ' « نودلاحخ اف مه رانلا باحصأ كئلوأ انتايا

 هثدبم نم ناسنإإلا ةصق .. ريصملا ىلإ اشنملا نم اهلك ةيرشبلا ةصق .. مدا ةصق كالت

 . هانم ىلإ
 انه نحن امنإو .. اهعضوم ين اع مالكلا ءيجيس < نفلل ةعساو تالاجمل اف نإو

 . ناسنإلل يمالسإالا روصعحلا ضرعب نولوغشم

 ىلع هتايح تاظحل نم ةظحل لك ي ةصفلا هذه قدص هسفن ي دهشيل ناسناللا نإو

 . ضرألا

 . لاعف طاشن وذو ةردقم وذو بهاوم وذ قولخم هنا
 : تاوہشلل هبح یه : ةمئاد فعض ةطقن هسفن يب نكلو

 ةضفلاو بمهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو ننبلاو ءاسنلا نم تاومشلا بح ساتلل نيز »

 . "« ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 هدوقتو هلذتستف اه دبعتسيو « اهم هسفن كلم الف « هبكرتف ًانايحأ ةوہشلا هذف حضخم وهو
 . هماطح نم

 يف ام عفرأ ققحيو <« هسفن ىلع عفتريو « ةرورضلا ىلع عفتريف « اميلع ردقي ًانايحأو
 . تادادعتساو تاقاط نم هنایک

 : هتبوت هللا لبقتيف .. بوتيف اهنم قيفي هنکلو فعض ةظحل هب ملت ًانايحأو
 اورقغتساف هللا اورك ذ ممسقنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو « نينسحملا بحي هللاو .. »

 مهؤازج كتلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو - هللا الإ بونذلا رفغي نمو - مهب ونذل

 . "«نيلماعلا رجأ معنو « ايف نيدلاخ رابنألا اهتحت نم يرجت تانجو مهر نم ةرفغم

 ًابيرق نوكي ذئدنعو « تاوہشلا ىلع عنتيو هسفن ىلع ردقي نيح هتالاح عفرأ ين وهو

 . [۳۹ ۳۰7 ةرقبلا ةروس (1)

 . ]١٤[ نارمع لا ةروس (۲)

 . 1۳٤7 - ۳١[ نارمع لا ةروس (۳)

۳۸ 



 يمالسإلا روصتلا ين ناسنإلا

 يت هجردتست لظتو « هب طبہتف « اہتوہشل هسفن كرتب نيح هتالاح سحأ ي وهو . هللا نم
 . ناطيشلا ةضبق يف نوكي ذثدنعو « طوبملا قيرط

 رقتسم ضرألا ي و» : ضرألا ىلع وهو ميعنلا هيلع مرحي مل وهف . ميحر هب هللا نكلو
 هروتسد يف اهنيب ادودح ةوشلاو عاتملا نيب ددحو . « ةوهشلا» نم هعنماعإو . «نيح ىلإ عاتمو

 . دوشنملا معنلاب اوزوفيل هعابتا مہم بلط يذلا

u 

 ىلع مهاناضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يأ مهانلمحو مدا ينب انمرک دقلو

 . '«الیضفت انقلح نمم رشک

 هيبنج نيب ةماركلا هذه لمحي . هللا دنع لضفم مركم يمالسإلا روصتلا ين ناسنإلا نإ
 . هادی حبتم للاب لصتم وه الاط

 مهانقزرو رحبلاو ربلا يث مهانلمحو » ' ضرالا ةرامعل ةمزاللا تاقاطلاب هللا هدوز دقو

 طقف سيل . قازرالا لك لمشي لماشو عساو ىنعم قزرلا نم تابيطلاو .. « تابيطلا نم
 تاوامسلا ين ةقاط لكو ‹« رحبلاو ربلا تانونكم لك وه اعنإو .. عاتلاو بارشلاو ماعطلا

 : ضرألاو

 . “«هنم ًاعيمج ضرألا ين امو تاوامسلا يف ام مکل رخسو»

 ةرخسم .. ات اجتنم « اهتاقاطب « اهماظنب < اهنيناوقب « اهتادوجومب « ضرالاو تاوامسلاف

 يف لخدي .. هللا نع ةفالخلاو ةايحلا ىلع هب نيعتسي < ًابيط ًاقزر اهنم ذحأي . ناسنإلل هللا نم
 ةدعاسملا ءاولا رصانعو « تبنملا ءايسلا رطمو « ييحملا اهؤفدو رينملا سمشلا عاعش كلذ

 و ... ةيوامسلا مارجألا ةيبذاجو <« رزجلاو دملاو « ةيسيطنغملاو ةيئاب رهكلاو < ع

 : ناسنإال هللا اهقزر يلا ةبهوملا هيف لخديو ... تاقاطو تانئاك نم دوجولا يف ام لكو ..
 . ةايحلا ةيقرتو ضرألا ةرامعل اهريخست ىلع ةردقلاو « تاقاطلاو تانئاكلا هذه ملعلا ةبهوم

 .. ًاحلاص هًالمع» هلک كلذ نم مقي نأ فلكم وهو
 ....٠ تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نإ »

 . ةرامعو ةعانصو عرزو . ةدابع نم . هللا ىلإ ناسنإالا هب هجوتي لمع لك حلاصلا لمعلاو

 . رحبلاو ربلا زونكل جارختساو
 لمشت ةلماش طورش .. هروتسد ين هللا اهنيب ىلا طورشلا ينوتسي ىتح ًاحلاص نوكب الو

 ةيعاتجالاو ةيركفلاو ةيحورلا هتايح . ةعامجو ًادرف هتايح . ليصفتلاب ناسنإلا ةايح لك

 )١( ءارسإألا ةروس ]۷٠[ .

 ) )۲ةيثاجلا ةروس ]١۳[ .

۳۹ 



 يمالسإلا نفلا جهنم

 ‹ ةيدتهم ةفيظن ةدشار ةلضاف ةايح ضرألا يل موقت نأ اهادؤمو ... ةيداملاو ةيداصتقالاو

 . نييلزالا لدعلاو قحلا لظ ين <« ةدومو ةوحخأ ىلع « عساولا هتلا قزرب مهلك سانلا اہيف عتمتي

 يمالسإالا روصتلا ين يه .. ةيداملاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةي ركفلاو ةيحورلا ةايحلا

 ةطبترم ًامئاد يهف مث نمو .. هللا ىلإ همدقي نأ ناسنإلل يغبني يذلا « حلاصلا لمعلا » نم ءزج

 . هللاب
 ًايوامس ًاقشو « لمعي » ًاضرأ اقش : نيلاصقنم نمش سیل مالسإالا رظن يف ناسنالا نا

 هدلوم ڏنم هنال . دحاو ءيٿ هہقشب ناسنالاو . ةدابع لمعلاو لمع ةدابعلا ااو . ( كبعتي

 سيلف مث نمو . نيتلصفنم ريغ نيتجزتم هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق لوألا
 . نايكلا ةيقب نع ًالصفنم هنايك ين ءيش

 . دحاو نایک مسجل او لقعلاو حورلا

 . دحاو نايك ةدابعلاو لمعلاو

 . دحاو نايك ةرحخألاو ايندلاو
 ايندلل يه هتايح نم ةظحل لكو . “هلك هنایک نع رداص ناسنإلا هب موقي لمع لکو

 اغإو . هتل مسقو رصيقل مسق : نيمسق ىلإ لامعألا عسقنت ال انه نمو . ”نآ يف ةرحآلاو

 . هللا روتسدل عضخيو « هللا توكلم ين رصيق لحديو . هلل اهلك نوكت
 ةيضرأ تاميظنت الو « ةيعاتجا تايرظن الو « ةيداصتقا تايرظن كانه نوكت الو

 . هللا نع ةعطقنم

 ءايشألا نم ءيشل لاقي الو . هيف هلل لخد الف يضرأ مظنت اذه ءايشألا نم ءيش يف لاقي ال
 ! ضرالا نوؤشب هل لخد الف « نيد » اذه

 . هللا ىده اهمكحي نأ يغبنيو « هلل ةعضاخ اميف امو ايف نم لكب ضرألا
 . ةيعامحلاو ةيدرفلا مهنوؤش .. ضعبب مہضعب تاقالع .. مهديئاقتو سانلا قالخا

 مهتسايس .. مب رحو مهملس .. يعاتجالا مهكولسو يداصتقالا مهكولسو يسنجلا مهكولس
 ةباقرو . روتسدلا كلذ ىضتقمب ةمظنم « هللا روتسدب اهلك ةلومشم .. ةيجراخلاو ةيلخادلا
 . طارصلا نع مهجرختف رشبلا باتنت يلا ءاوهألل ًائيش اهنم كرتت الو < اهلك اهلمشت هللا

x» 

 ةطبارتم ةدحو اهلك روفألا هذهو .
 ةايحلا عقاو ينو سفنلا لحخاد ي ةطبارتم .

 . « ةيمالسأالا ةيب رتلا جىنم ١ باتك نم لوألا ءرجلا يف « يمالسإالا جهلا صئاصح ١ للصف رظنا (۱)

 . «لوسرلا نم تاسبق» باحك نم ؛اممرخيلف» لصف رظنا (۲)

٠ 



 يمالسإلا روصتلا يت ناسنإلا

 . لامعألا ةيقبب طبترم ريغ « هتاذب لقتسم ناسنإلا لامعأ نم دحاو لمع كانه سيلف
 نمو « دجوملا هنايك نع رداص هلك يمسجلا هطاشنو يلقعلا هطاشنو « يحورلا هطاشن

 . بناوحلا ةيقب ىلع رئوي هنم بناج لکو < طبارتم هلکف مث

 ء ةيعاتجالا ةركفلا نع يداصتقالا ميظنتلا لصف نكمل : عمتجملا ةايح ي كلذك رمألاو

 نع ةلقتسم اهقيرط هذه نم يأ ذختت نأ نكح الو .. قالخألا نع « ةيحورلا ةركفلا نع

 . هتاذ تقولا يف اف ةرثؤمو اہ ةرثأتم رغ وأ « ىرحألا

 . ةيقلخلا يقلاو ةيحورلا ميقلا نع لزعع داصتقالا موقي ال

 ... داصتقالا نع لزعمب قالخالا موقت الو

 يسنجلا مككولس اوفّيكف « « يصخشلا » مككولس ي رارحأ مت : سانلل لاقي الو

 ! داصتقالاو ةسايسلا يف « ةلودلا» تاميظنتل اوعضحخا نكلو « نوءاشت امك ةيحورلا مكميقو

 تادابعلا اوّدأو رمخلا اوبرشت الو اوقسفت الف « ةيمرلا» قالحألا اومرتلا مه لاقي الو

 اولکو مهودبعتساو سانلا اولغتساف « نوءاشت امك مكتايداصتقا ي اوفرصت مث .. ةضورفما

 | مهقوفح

 بيذہلاو مظنتلا نوکپ نأ يضتقي < عمتجملا نايكو سفتلا نايك يف دوجوملا طبارتلاف

 . ءالؤھ لکل الماش

 ريسلا نم سفنلا ابستكت ةفص وهو .. نزاوتلا وه اهلك نوؤشلا هذه ين رمألا كالمو
 ١ هللا جهنم ىلع

 نوكلا اذه يب ةزراب ةمس نزاوتلا

 ‹ ةرعش ديق لتخب ال يذلا طوبضملا قيقدلا ماظنلا كلذ ام زاوت ةيآ .. ةنزاوتم ءامسلا مارجأف

 ! عاعشلا ةعرس نم ًارتم الو ةثلاث الو ةيناث هدعوم نع قرتفي الو

 شيعن يلا ضرألا ينو « اهنم ءزج نحن يلا ةيسمشلا ةعومجملا يف ةحضاو ةمس وهو
 . صخأ ةفصب ضرألا ىلع ةايحلا ينو < ةصاخ ةفصب اهيلع

 ةريصبلا نكلو . اهليصفت لاجم انه سيل . یتش تاللاقم نزاوتلا اذه يف لوقي ملعلاو

 ةقرشم تاضمو يف هتكردأ . ملعلا هيلإ لصي نأ لبق ىتح نزاوتلا كلذ تكردأ دق ةمهلملا

 . حورلا تاضمو نم
 .. اهلك ةايحلاو نوكلا مكحي يذلا ربك ألا سومانلا ىلع ريست نأ يغبني ةيناسنإلا ةايحلاو

 . تاقاط نم ایف ام لکب نزاوتتف

 )١( باتك نم لوألا ءزحلا ليصفتلاب رظنا ١ ةيمالسإالا ةيب رتلا جهنم ٠ .



 يمااسالا نفلا م

 . ةرهاقلا تارورضلاو ةرئاطلا قاوشألا نزاوتت
 . ةيعامحلا ةعزتلاو ةيدرفلا ةعزنلا نزاوتت
 . ةبحورلا ةعرتلاو ةيداملا ةعزنلا نزاوتت
 . لايخلا ةقاطو معقاولا ةقاط نزاوتت
 هركلاو بحلا نزاوتب

 . ةدابعلاو لمعلا نزاوتي

 . ةعامحلا ةحلصمو درفلا ةحلصم نزاوتت

 . لايجألا ةحلصمو ليجلا ةحلصم نزاوتت
 ! ةايحلا هذه يف ءيش لک نزاوتي
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 ًاشنملا يف مهكارتشاو « ةدحاو سفن نم مهتأشن مكحب « ةيرشبلا يف ةوخإ سانلاو
 . ريصملاو

 ثبو « اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي»
 ٠ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هتلا اوقتاو . ءاسنو ًارشک الاجر امہنم

 مكمركأ نإ . , اوفراعتل لئابقوًبوعش مك انلعجو ىثنأو رك ذ نم مك انقلح اتإ سانلا امبأ اي»
 . « مک اقت' هللا دنع

 يه لب . مالحألاو لخملا ملاع يف اهم ظفتحب ةليمج ةيرظن ةيضق تسيل ةوحألا هذهو
 . تاهيجوتلاو تاعيرشتلاو مظنلا اساسا ىلع غاصت ‹ ةيرشبلا ةايح ي ةقيمع ةقيمح

 0 « مکنم ءاينغألا نيب ةلود نوکي ال يک » : عيمجلا هب عافتنالا ف كراشي لاملاف
 (۶) « هلامو هضرعو همد : مارح رلسملا ىلع ملسملا لك » : عيمجلل كلم مالسلاو نمألاو

 ضرألا يف داسف وأ سفت ريب افت ىلتق نم» : ةماع ةيضق يه امنإو طقف ملسملا سيلو

 . “«ًاعيمج سانلا لتق امنأكف
 ًاعيمج سانلا ةوحنأ نم ةئشان «‹ ةيناسنا ةيضف « قالحألاو »

 ضرعو هتوخإ نم خأ ضرع ىلع يدتعي ةشحافلا بكتريو ضرألا ي قسفي يذلاف
 . تحنا

 وأ .. مہلع بذکیو مہشغی وأ ٤ مہيلع سسجتي وأ مہ اتغي وا سانلا زملي يذلاو

 )١( ءاسنلا ةروس ]١[ . )٤( ناخيشلا هاور .
 ) )۲تارجحلا ةروس ]١١[ . ةدئاملا ةروس (ه) ]۲[ .

 ) )۳رشحلا ةروس ]۷[ .
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 يمالسإلا روصتلا ف ناسنأإلا

 هيخأل ءرملا بحي نأ يضتقي يذلا ةوخألا نوناق ىلع يدتعي « خلإ .. ميبصتغيو مهقرسي
 ةياعرب سانلا مزلت يلا دودحلا ماقت مث نمو . هب هلماعي نأ بحب اع هلماعیو « هسفنل هبحي ام

 ثبت يلا تاهيجوتلا بناج ىلإ « الع نوجرحب نيح ةدشلاو مرحلاب مهدرتو . ةوخالا هذه

 . روعش لکو لمع لک ي حورلا هذه
 هذه ةينب يف قيمعلا عقاولا نم ًائشان ‹ ةيناسنإلا ةايحلا روتسد نم ًاءزج اذه ريصيو

 . ةايحلا

 . تايرظنلا ملاع يف ال يلعفلا هعقاو ين ناسنإلا روصتي دعب مالسإلاو

 . 'دودحلا ةروصحم ةفض تسيل ٠ عقاولا» ىلإ هترظن نكلو

 هيلع ضرفب الو « هتاقاط نم ًاثیش لمہ۔ ال . هيلع وه ام ىلع يرشبلا نئاكلا ذخأي هنإ

 هتعیبط نم سیل ام
 ام ىلع لوبقمو ‹« هب فرتعم « اهلک هتالاحب « اهلک هعزاونب ‹« اهلك هعفاودب ناسنالا

 براحي الو هتبکي ال هنکلو . هبیذہتو هفيظنت ىلإ عسي مالسإلا نأ رمألا ي ام لک . هيلع وه

 . هت رطف

 | ًارجأل مكدحأ عضب يف نإو» : رونلا حضو يف اهب فرتعم « ةفيظن سنحلا ةقاط

 اهعضو ول تيأرأ : لاق !؟ رجأ اہیلع هل نوکی مث هتوہش يتأيل اندحأ نأ هتلا لوسر ای : اولاق

 . «! رجأ امف هلف لالح يف اهعضو ذإ كلذكف ؟ رزو اميف هيلع ناكأ « مارح ين

 هركلا ةقاطو . ةفيظن لاتقلا ةقاطو . فيظن هسفنل ناسنالا بحو . ةفيظن كلما ةبغرو

 امناكم يو « اهتاذل ةبولطم لب . اب فّرتعم . هتادادعتساو هتاقاط لك كلذكو ... ةفيظن

 . حيحصلا

 زواج وه شحفلاف «ةشحاف» ىلإ بلقنت ذئدنعف .. دودحلا زواجشت نأ اهدي ری ال هنکلو

 اهفظنت يلا تاهيجوتلا اه عضيو اهقرصنم طبضت يلا « طباوضلا » اه عضي مث نمو . دودحلا
  مقتستو فطر يکل للاب اهطب ریو

 نم ناسنإلل ةبوهوم . سفنلا نايك ين ةنماك <« ةيرشب ةادأ ىلع دمتعي كلذ ين وهو

 : هللا دنع

 . ملسم هاور (۲)
 )١( «مالسإالاو ةيداملا نيب ناسنإألا» باتك يف « مالسإللا ةرظن » لصف رظنا .
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 نم باخ دقو « اهاکز نم حلفأ دق « اهاوقتو اهروجف اهمخأف ‹ اهاوس امو سفنو »
 « اھاأاسد ۷{

 ناسنإلا نأو . هتوقو هطغض معقاوللو . هتماتعو هتلقث نيطلل نأ ملعي وهف هلك كلذ عمو
 .  «ًافيعض ناسنإلا قلخو « مكنع ففخح نأ هلا ديري» : هنع ففخيف ًافيعض قلح

 . °« جرح نم نيدلا ي مکیلع لعج امو مك ابتجا وه» : فيلاكتلا يأ هنع فف

 رمأب مكترمأ اذإ» : هتعاطتسا دودح ين عقي امب هبلاطيو ““ « اهعسو الإ ًاسفن هتلا فلكي ال»

 الو « اهلبقیو هترثع هنم لقي ًاریخأو . «  اوتناف هنع مکتیہن امو « متعطتسا ام هنم اوتأف

 ‹ نوملعی مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو ..» : هتلعف ىلع رصی ال ماد ام هبضغ فیس هيلع طلسي

 الو « قحلاب الإ هللا مرح يلا سفنلا نولتقي الو» . “" « مهب ر نم ةرفغم مهؤازج كغلوأ
 نم الإ . اناهم اميف دلو ةمايقلا موي باذعلا هل فَعاضي « اماثأ قلي كلذ لعفي نمو « نونزي

 .  «امیحر ًاروفغ هللا ن اکو . تانسح مہ ائیس هللا لدی كئلوأف « ًاحلاص المع لمعو نمآو بات

 . “« نوباوتلا نيئاطخلا ريخو . ءاطخ مدآ نبا لك »
# ¥ *# 

 . ات اليصفتو اهقئاقد عيمج اهلك هتايح لمشي لماش عساو روصت وهو
 باسح ىلع ةيناسنإلا مقلا نم ةميق ريدقت ين طتشي ال « نزاوتم روصت كلذك وهو

 . رخآ ًابناج ركذيل هبناوج دحأ ىسني الو ‹ ىرخآ ةميق
 ناسنإلا ةايح لمشي نف . عيفر « يناسنإ» نف قثبني نأ نكم نزاوتلاو لومشلا اذه نمو

 ي . ةفرفرملا قاوشألا ملاعو ةرهاقلا ةرورضلا ملاع ين اهلمشيو « اهرهاظو انطاب « اهلك

 ةظحلو يداملا جاتنإالا ةظحل يي . ةعامحلا ماعو درفلا ايند ي . « لالا » ملاعو ) عقاولا » ماع

 نف ربكأ نوكيو . هتعفر ةظحلو هطوبه ةظحل ين . يحورلا جاتنإلا ةظحلو يلقعلا جاتنإلا
 . ناسناالا هدپش

 . ملسم هاور )٥( . ]°4 ¬ ¥] سمشلا ةروس (۲)

 . ]۱۳١ - ۱۳١[ نارمع لآ ةروس )٦( . [۲۸] ءاسنلا ةروس (۲)
 . ]٦۸  ۷٠[ ناقرفلا ةروس (۷) . [۷۸] جحلا ةروس ()
 . يذمرتلا هاور (۸) . ]۲۸١[ ةرقبلا ةروس (ه)

٤ 



 يالتمالا روصتلا ف ةكيعقاولا

 - روصت لمشأو ةيرشبلا هفرعت روصت لمكأ وهو - ناسنإلل يمالسإلا روصتلا اذه
 يلا ةيضرألا تاروصتلا نم ريثك نع يئاہلا هعومجم ينو هئازجأ ضعب ين كش نود قرتفي

 روصتلا عم ًارشابم ًامادطصا مدطصيو « ضرألا عاقب رثكأ يف مويلا دوست وأ لبق نم تداس

 . مويلا ماعلا يف ةدئاسلا نونفلا هنع قثبنت يذلا « ثيدحلا يب رغلا

 يف اهلك قفتت « تايئزجلا يف اهنيب ام فالتحخا ىلع « ةثيدحلا « ةيعقاولا» تاهاجتالاف

 . “" ةعدقلا ةينيورادلا ىلع اهرودب ةمئاقلا « ناسنإلل ةيناويحلا ةيداملا ة رظنلا نم اهروصت دادمتسا

 ٤ لايخلا ي ةقلحملا « ةيكيتنامورلا» نم ةجوم تقولا نم ةرتق برغلا ىلع ترطيس دقل

 ي هبشي ًابوره . ابروأ بوعش هيف شيعت يذلا ىيسلا عقاولا نم ًابوره اہتقیقح ين تناک

 قلحتو <« عقاولا ناسنأالا يسنت يلا « تابيغملا » نم ريغ نريفألاو ششحلا هرهاظم ضعب

 ةرم ةرسح ىلع - تقافأ اذإ - ىت قيفت مث لابلا قلقت يلا لك اشملا نم ,لاخ يعانص ماع يئ هب

 إ ضرألا عقاو ف ققحتت ال يل ةولحلا مالحألا لجآ نم

 ةبسنلاب ةيعيبط ريغ ةكرح اهنأل - ثدحب نأ دب ال ناک امک تثہتنا ةجوملا هذه نكلو

 . نامزلا نم ةرتف هنهجاوم نم برهن امهم ةياہلا ي عقاولا هبا نأ دب ال يذلا ‹ ناسنإلل

 ةيراس لازت امو رشع عساتلا نرقلا ين تدلو يلا « ةيعقاولا» ةكرحلا وه لعفلا در ناكو

 . نيرشعلا نرقلا اذه يف

 ‹ نزاوتلا ةطقن دنع فقي الو ‹ فرطتلا ىلإ هرودب حنجم ةفرطتم ةكرحل لعف در لكو

 لواحي ! دوجولا نم اهوحمب و لوألا ةكرحلا راثآ ليزي نأ - ةمومحم ةكرح يف - لواحي هنأل

 طسولا ةطقن نع ًاضيأ دعتبي نأ ةجيتنلا نوكقف .. دعبلا نم هتقاط ين ام ىصقأ ىلا اهنع دعبي نأ

 . نوزوملا
 ي اهلعل لب ‹« نفلاو بدألا دودح دنع فقي م الماش ًاهاجتا ةيعقاولا هذه تناك دقو

 يلا « ةيملعلا» و ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيركفلا تاهاجتالل ىدص تناك نفلاو بدألا

 امياع تماق يلا ةيملعلا سسألاب ميلستلا عم ناويحلاو ناسنإلا نيب دعابت يلا « ةثيدحلا ةينيورادلا» نم اه ًازييمت )١(

 . يلسكه نايلوج نيرصاعملا اهئاملع نمو . ناسنإالا اهب درفتي يتلا بناوجلا ىلع اهتاماتها زكرتو « نوراد ةيرظن
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 يمالسالا نفلا جهنم

 . مويلا ىتح ةرطيسم تلاز امو « رشع عساتلا نرقلا ذم يب روألا ركفلا ىلع رطيست تأدب
 ! حقاولا » یا هجتب يش ںک اک ناک

 ُ لبق نم ۵ ة رطيسم تناک يلا ءافوحلا ) لثلا» a لماک خا “اا هکر ح كان تاک

 نتنملا يرشبلا عقاولا ةكرات « تحب يرظن ملاع يف « ةيجاعلا اهجاربأ ين شيعت تناك ياو
 ةماركل ةنهملا ةلذملاو 4 نامرحلاو ناغلمااو ملظلاو رعفلا هد وسب يذلا عقاولا ي دودلا ر لغني

 ! دوجوم ريغ ملاع يف لماكتلاو ايلعلا للاب ملحت يه ايب .. ةيرشبلا
 نيملسملا قب رط نع اب روا ىلا لقتنا يذلا بهذا وهو - ملعلا ف ی يب رجتلا بح ذا ناكو

 تلوقیوربو Modern Trends in Islam _بج) ةيبروألا عجارملا ررقتامک سلدنألا ي

Making of Humanityيبروآالا ركفلا ين لغلخت دق بهذملا اذه ناك - ( نورث هريغو  

 الإ نالا مدعو « يرظن وه ام لك ةعطاقم ىلإ بيصملا يرظنلا دي رجتلا نم هلقنف ٠ هلك

 دنع ناك امك ةنوزوملا طسولا ةطقن دنع قي مل هنأ يأ ! هتحص تبثتو ةب رجتلا هدب وت ٠

 ! كانه بيعم فرطت ىلإ انه بيعم فرطت نم لقتنا لب . نوكي نأ يغبني امكو « نيملسمل

 ال هنأ لوقي ٠ تحب يدام بهذم ةيرظنلا تاهاجمالاو بهاذلا ضاقنأ لع انو

 ِإ ساوحلا هکردت ام الا دوجوم الو ٠ ةدأملا ةقفح الا ةفضح

 فصللا ًادبم ين ةينيورادلا ةي رظنلا تدلو < هاجم الا اذه نم ببسبو ‹ ةرتفلا كلت يو

 ! ناسنالا ةيناويح - يداملا هاجم الا بناج ىلإ - ةررعم . رشع حساتلا نرقلا نم يناثلا

 ‹ ناسنالا ةيدام ىلع امئاق < ةيناسنالا ةايحلل ديدجلا « يعقاولا » روصتلا راص من نمو

 « حورلا ( راکنا ىلع ةمئاق ناسنإالا ةيدام

 أ ساوحلا عيطتست ام الإ ةقيقح دجوت ال - انفلسأ امك - يدالا بهدملا فرع يق
 ٠ الا طق اس ءيش لقألا ىلع وأ ( دوج وم رغ وهف ساوحلا هکردت الل امو . هکر دت

 بعتب نال ةرورض الف « هكردت نأ ساوحلا عيطتست ال « سوملم ريغ ًاثيش حورلا تناك ذإو

 نيحلا نيب اهب ردنتلل اهقبيلف وأ « ةلمج هباسح نم اهطقسيلو « اهب ناعإلا ي هسفن ناسنأإلا
 1إ نبحلاو

 ناسنٍالا مسج بیکرت نیب هباشتلا ىلع - ةينيورادلا ةيرظنلا ي -  ةمئأق ناسنالا ةناويحو

 روطتلا تاقلح نم ةقلح ناسنالا ناب دثموب نورادل یحوأ يذلا هباشتلا فكالدذ . ناريحلا مسجو

 ام « تافداصملا»ر و « فورظلا» الول ء ةيناويحلا يف ليصأ ناويح هنأو . ةدايز الو يلاويحلا

 ِ مالكلا ملعتو هخم رک الو « نیتنئا نلجر ىلع یشم الو هدوع ماقتسا

 ناك يذلا يولعلا بناحلا « ناسنإلا نم يحورلا بناجلا راكنإ ىلع ناترظنلا تقتلا

٦ 



 يمالسإلا روصتلا يأ ةيعقاولا

 < ةيانعلاب هايإ هصاصتخاو « هحور نم هيف هللا ةخفنو ‹ ةقلخلا يل ناسنالا درفت ىلع ًامئاق

 . تانئاكلا نم هريغ ىلع هزییتو
 ةيناويحلا ةرورضلا قاف ىلإ ايلعلا هقافآ نم ناسنالاب طوبملا ىلع كلذك ناترظنلا تققلاو

 ‹ هللاب هلصي ناك يذلا يولعلا هبناج ناسنإلا نع ليزأ نأ دعب . قاطتلا ةروصحعملا ةديقملا

 . ناويحلا نع « هعفرب مث نم ناکو

 ةسايسلاو عاج الاو داصتقالا يث بهاذم ةلمج هتيناويحو ناسنإلا ةيدام ىلع تماقو

 . سفنلا ملعو
 نأ ساسأ ىلع داصتقالاو عاعجالا يف ةينيورادلا ةيرظنلا ناقبطب زلجباو سكرام ماق

 - يعاتجالاو يداصتقالا - روطتلا نأو . ناسنإالاو ةايحلا ىلع رطيسملا رصنعلا ىه ۲ ةدالا»

 يربحلا روطتلا نم ناسنإلا فقوم نأو . اهءازإ هل ةيرح الو ايف ناسنإلل دي ال ةيمتح ةوق

 ریس طح ي رئت الو < ًائيش يواست ال هتادقتعمو هراكفأو ناسنالا رعاشم نأو . يلس فقوم

 . داصتقالاو ةداملا وه عقاولا امنإ . ایقيقح هًاعقاو» تسب انأل ةيرشبلا

 تاقالع بومیقب مهارت سانلا هلوازب يذلا يعامجالا جاتنالا ي J : سکرام لوق

 ةيداملا ةايحلا ين جاتنإالا بولساف .. مهتدارإ نع ةلقتسم يهو اع ممم ىنغ ال ةدودحم

 سانلا روعش سيل . ةايحلا يأ ةيونعملاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددحي يذلا وه

 . مهرعاشم نيعي يذلا وه مهدوجو ت لب < مهدوجو نيعي يذلا وه

 امو جاتنإالا نأ وهو : يتآلا ًأدبملا نم ةيداملا ةيرظنلا ًأدبت » : زلجنا كيردرف لوقيو

 هذه بسحف . يعاتجا ماظن لك هيلع موقي يذلا ساسألا وه تاجتنملا لدابت نم هبحصي
 ثحبلا زوجي ال ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل ةيئاہلا بابسألا نأ دج ةي رظنلا

 يلا تاريغتلا ين اعنإو ‹ نييلزألا لدعلاو قحلا نع مهثحب ين وأ سانلا لوفع ين اهنع

 . « لدابتلاو جاتنإلا بولسأ ىلع ًأرطت

 . ناسنإلل يناويحلا يداملا ريسفتلل كاش الو ًادادتما ناك خيراتلل يداملا ريسفتلا اذه

 الو كلذل ةميق الف امهيلإ ىَعس نإو . نييلزألا لدعلاو قحلا ىلإ ناسنالا ىعسي سيلف

 يذلا وه جاتنإالا بولسأو . يداملا جاتنإلا ىلإو . ماعطلا ىلإ ناسنإللا ىعسي امتإو . هب ةربع

 ‹ تباث هلک كلذ نم ءىش الو .. هدئاقعو همظنو هلثمو هراکفأو هرعاشمو هدوجو هل ددحب

 .. جاتنإلا لئاسو روطتل ًاعبت ء روطتم » ءيش لك امنإو . ةتباث مقل دوجو ال هنأل

 يف ةلماك ناسنإالا ةيناويح ررقيف « سفنلا ملع يف ةينيورادلا ةيرظنلا قبطي ديورف ماقو

 رظن ي - ةيسنجا ةفاطلاو . هتقيقح وه ناسنإلا « مسج » . يرشبلا كولسلل يسنجلا ربسفتلا

 كرحملا يهو « سفنلا نايك ىلع ةرطيسملا يهف مث نمو « مسجلا تاقاط مظعأ يه - ديورف
 . ةيرشبلا نايكل لوألا

۷ 



 يمالسالا نفلا جهنم

 . ںاسناالا ةاح ف ءس ش لک وه سنا

 ةذلب هتالضع كرحيو . ةيسلج ةدلب زربتيبو لوبتبو . ةيسشج ةذلب همأ يدث حضري لفضطلا

 دوجوب مالا وحن يسجلا روعشلا اذه مدطصي نيحو .. يسنج روعشب همأب طبتريو . ةيسنج
 تاذلا وأ « ربمضلا ,» اهعم ًاشنيو . بیدوأ ةدقع ثندحت . تيكلا ٹدحت ۽ هت رطرس و بألا

 سنحللا روعشل ةعنطصم ةيطغت املأل ‹ ةفيزم اهلك ميق يهو . اهلك ايلعلا مقلا أشنت امك . العلا

 !! مألا وحن توبكلا

 ساسا ىلع عسوتلاو ةرطيسلاو رامعتسالا نوعجشي نيركفملا نم موق حار ةسايسلا يفو
 توجوپ نیلئاق ( Survival of the Fittest ( حلصألا ءاغقيبو ةينيورادلا عارصلا ةرکف

 ىلع اوم رف هذه عارصلا ةركف نويراسيلا ذخأ امك . ءاقبلل حلصأ هنأل ضيبألا سنجلا ةدايس
 يه - ةنيعم ةقبط ةدايس ىلإ ةياهلا ي يف يدژي يذلا « يقبطلا عارصلا يف مہتيرظن اساسا

 . تاقبطلا عيمحل اهقحمو - ايراتيلوريلا ةقبط
 تلمش ىتح - هتيناويحو ناسنإلا ةيدام ىلع ةمئاقلا - ةينيورادلا ةي رظنلا تعستا اذكهو

 . ةايحلا يحانم لكو يبروألا ركفلا تاهاجتا لك عقاولا يث

 . قيرطلا ءانثأ يف نفلا ىلا ىودعلا هذه لصت نأ دب ال ناكو
 مسح يف هنوقلتي يذلا عاقيإلا ريوصتل رشبلا ةلواحم وه - لبق نم انلقامک - ن

 . دوجولا قئاقحل مهروصت نم وأ « دوجولا قتاقح نم
 نيرشعلاو رشع عساتلا نرقلا ي مسح ي سالا هاقلت يذلا عاقيإالا وه اذه ناك ذإو

 ‹ هقلات هتلص عاطقناو ٠ ضرألا هذه ي هملاع راصحناو « هتيدامو ناسنإالا ةيناويح -
 ةداملا ةوق ءازإ هتيبلسو « ناويحلا ماع نع زيمتلاو درفتلا يفنو ۽ هنع ةيولعلا ةخعفنلا يفنو

 ةيمتحلا هتيعبتو « نييلزأ لدعو قح نم هب نمؤي ام ىودج مدعو « نيتي رجلا داصتقالاو
 يلا مقلا نم ةميق تابت مدعو < « هتدارإ نع ةلقتسملا » ةيداصتقاالاو ةعا مجالا عاضوألل

 وهاذه ناك ذإ  هكولس ىلع ةصاحخ ةيسنحلاو ةماع ةيناويحلا عفاودلا ةرطيسو « اهب نموي
 هذه نع ريبعتلا ةلواحم وه ةرورضلاب مہف ناک لقف « مسح ٤ سانلا هاقلت يذلا عاقيألا
 ! نيرشعلاو رشع عساتلا نرقلا ي ةرنفلا « ةيعقاولا » تناك مث نمو . تاعاقبالا

 ! « هتقیقح » ىلع ناسنالا روصتس اپنا معزت ةيعقاولا هذه تماق

 ةلوطبلا ةروص . ناسنإلل ميدقلا نفلا اهم ري ناك يلا ةفيزملا ةروصلا نم تمثس دقل
 ! عقاولا يف امه دوجو ال يلا ةيلاثملا لئاضفلا ايف لشمتت يلا ةقراخلا

 . هديلاقتلا ةكرعم» باتك يف «خيراتلا عم ةلوج» لصف ليصفتلاب رظنا (1)
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 يمالسإالا روصتلا ين ةيعقاولا

 ! « ناويحلا » اذه وهف عقاولا امأ

 ! خيراتلا يداملا ريسفتلاو ديورف هرسفو « نوراد هفشتك أ١ يذلا ناويحلا

 يذلاو - ثيدحلا سفنلا ملع ريبعتب ةيرطفلا هعفاود وأ - هزئارغ هكحت يذلا ناويحلا

 يه « ةسيسحخ ةئيند ةرذق ةقيقح <« ءايرلاو قافنلا نم ةعونصملا ةفيزملا ةرشقلا ءارو يفح
 Î . يقيفحلا هرهوج

 < الع هل ةرطيس الو اف هل دي ال ةيداصتقاو ةيعاجا عاضوأ همكحت يذلا ناويحلا وأ

 كلع ال وهو . هتايح عقاوو هکولس قئارطو هدیلاقتو هقالحخأو هراکفأو هلثم هل مسرت يلا يهو

 . عيطقلا يف درفلاك اهنم وه امنإو « ايش اهرمأ نم

 ! نايك ين نيجزتم .. ًاعم ناناويحلا ناذه وأ

4 »# 4# 

 . هتلوطب مطحتو ناسنإلا ةروص هيوشت ىلع لمعت ةمومحم ةسامح يف ةيعقاولا هذه تقلطناو

 نم هزربتف ًانيعم ًاصخش زرفت تناك .. ةيئادب ةفارحل وأ « ةيعاطقأ » ةفارحخ ةلوطبلا

 رصع ناک كلذ نآل . ةيم*ولا لئاضفلا نم ةيقيقح ررغ ةروص هل مسرتو « ةيداعلا » فوفصلا

 ريغ « هتاذب مئاق نئاك درفلا اذه نأب نمؤيو « « عومجملا » نايك مرتحي ال يذلا « درفلا »

 . عومجملا كلذ نم هنايك دمتسم

 درفلا ةيرظنب كلذك ةرثاتم تناك .. ةيئادب ةفارخ وأ ةيعاطقإ ةفارح ةيلاثملا ةليضفلاو

 . نيدلا اهما ىرخأ ةفارخب ةرثأتم تناك وأ .. ةايحلا عقاو ين هل دوجو ال يذلا زاتمملا

 ... كلتو هذه يطحت يغبنيو
 هصئاقنب يداعلا درفلا اذهو ! يداعلا درفلل ةناهإ اال ةذقلا ةلوطبلا طحت يغبني

 راونألا هيلع طلست نأ بح يذلا يقيقحلا لطبلا وه « هلئاضفو

 ريغ هنأ وأ ! لضاف ريغ هنأب يداعلا درفلل مامتا اهنأل ةذفلا ةليضفلا مطحت يغبنيو

  صخش وهو . سايقملا وه - هلئاضفو هصئاقنب = يداعلا درفلاو ! ةيافكلا هيف اع لضاف

 وكت مث نمو . مقتسم ريغ ع وتلم فيعض عداخم قفانم يزاٻتتا ي یعفن - هتالاح بلغأ ي

 | راونألا هيلع طلت يذلا لطبلا اهب فصتي يلا ةايحلا لئاضف يه هذه

 . اههوشتو اهمطحبت تماقف .. خب راتلا لاطبأ روص نم ةمومحملا ةيعقاولا هذه نونج نجو

 نوکت نأ يغبني ةيرشبلاو . ءاضيب ةيقن ًاروص نوضرعي ملل ! ةفارح لسرلاو ءايبنألا

 ! ةهئاش هئولم

 دحاو لكل ثحبنلف ! ةفارخلا يه مهتقاظن نكتلف ةفارخ مهسفنأ مه اونوكي مل اذإ وأ

 )١( ةثيدحلا « ةيعقاولا» بهاذملا دحأ وهو « يعيبطلا» بهذملا ةيرظن كلت .
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 اهدحو اهيلع طاسنو « زاربالاو ةيانعلا حضوم يه اهلعجنلو . تاطقس وأ ةطقس نع مبنم

 ! راونالا

 لقن م اذإ وأ . رشبلل « يداعلا» ىوتسملل ةقراخ روص ممأل < ةفارخ ممألا ءامظعو

rr!تاروذاقلا نم ايش اہنم جر ختسنل « ةفخبلا » مہ ایح نع لقالا لع تحيبنلف « ةفارحخ  

 ! ممیناویح يا .. ٩ مېتیمدا » هر تسثن

 ! ةفارح هتاذ يف « ناسناللا» و

 هعم طبهلف .. عفرتو ءالعتساو « ئدابسو لثم نم هسقنل هيعدي ام اتعدخب نأ يغبني ال
 رعشو <« بغرب : ما بغر ءاوس هک رحت يلا ةي رطفلا هعفاود ىلا . ةيميفحلا « هلوصأ » ا

 كلذف .. ةرضنلا قاروألاو ةقسابلا عورفلاو ةجمرألا راهزألاو ةينحلا راها كرتتلف .. رعشي م وأ

 ! نيطلا يت ةقراغلا ةرذبلا يل .. كانه هنا . لصالا نع ثحيبنلو . فئاز رهظم هلك

 . زيمتملا صخشلا ال - يداعلا صخشلا وه ةثيدحلا ةصقلا ين لطبلا

 « ةہب زثلا» ةيوستلا عم هتالاح عيمج يف الو « هعافترا تالاح يف ال يداعلا صخشلا وهو

 - بلاغلا ين - ًاضورعم يداعلا صخشلا وه امن او .. ةوقلا نماكمو فعضلا نماكم زاربإ يف

 . ةبلاغ ةفصب وأ اهدحو ةيوازلا هذه نم هتاحول ةموسرمو « هيلع ةرطيسملا فعضلا ةطقن نم

 عقاو ين رثألا ةميدعو ةليلق عافترالا تاعاس نأ وه : نيعم ىنعم زاربإ ىلع صرحلا عم

 عومجم ي ةعمجتملا ةريثكلا فعضلا تاظحل وه ًالعف ةايحلا طح ين رثؤي يذلا نآو « ةايحلا
 - ! عافترالا رثؤي هلعجم هسفن ين للخل - طخلا اذه نع ذشي يذلا صخشلا نأو . دارفألا

 . وا ! عيطقلا عم رسيو ... ةلفغو ذوذش نم هنم ناك ام ىلع مدنيو مطحتب ام ناعرس

 ! رحتني
 ثحببت ةمراع سنج ةوہش اهلك ةايحلا روصي يذلا . ىسنحلا بدألا ريغ هلك اذهو

 اوبهو « سنرول .ه .د لاثمأ نم « نولماك ءابدأ هل صصخت يذلاو « روعسملا عاتلا نع
 ناو ‹ «نويعقاو» باتك مہنأ نيمعاز .. عاتلا نم سندلا نوللا اذه ةيجاتنأالا مہقاط لک

 ! ناسنإلل ييقحلا عقاولا وه اذه

 . هلك يب رغلا ركفلاو يب رخلا نفلا يف ةثيدحلا « ةيعقاولا » ةروص كالت

 ‹ ةيناسنإلا ةايحلاو ناسنإلا ةقيقحل روصتلا اذه ىلإ تدأ يلا عفاودلا تناك ام ًايأو

 يسفنلا ذوذشلا عاونا ىتشب باصم ةيرشبلا نم ليحل « فرحنم روصت هنا هيف كش ال امف

 ‹ ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا هتايح يف لالتخالا عاونأ ىتشو . يحورلاو يركفلاو
 . ريياعملاو مقلا ين فينعلا بارطضالاو
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 يمالسإالا روصتلا ي ةيعقاولا

 یارب

 العلا ئدابملاو قلاب ‹ نورق ةعضب هيف شاع يذلا ئيسلا عقاولا هرفک لیج روصت

 لاو لاب هن ایک  اھلک

 « لايشلا تاذو نيميلا تاذ يئاوشع برض ةايحلا نأ ءا عقاولا اذه هملع ليج
 . عارصلا ةمحز يق بہنب نأ عیطتسب ام ردقب لکو < برشی نأ عیطتسپ ام ردقب لک

 يف طلتحو رصبلا غئاز رظنيو ىطخلا لتخم ريسي .. عورصم لوهذم قبا دراش ليج ]
 . ءايشألا هسأر

 ا ل نأ سحيف < یتش تایدوبع نم جراخ ليج
 .. ضيغبلا ةيدوبعلا ديقب هرك ذت ةميق لكو ءيش لك نأل . .. ةميق لكو ءيش لكل
 ألا لع هفت دعت ديدج نم هسفن دبعتسي نأ ىلا - دعب ةقيقح ررحتي مل هنال -

 . مطحتلاو قابلا ةوہشل

 هنأ نظف <« املا لصو ىلا ةيملعلا فوشكلا هتنتف .. رورغم ليج هلك كلذ قوف وهو
 ةقيقح هريكفت لك نوي نأ دب الف - فشکیو عرتخب ماد ام - هنأو « هسفن دایق كلم دق

 . باوص وهف هلاب ي رطح ام لکو
 نأ يغبني ال ةفرحنملا هتاروصت نكلو .. روذعم ريغ وأ روذعم ليجلا اذه نوكي دقو

 يغبني ال - هيلع فطعلا عم - مومحملا نايذه نأ امك ء ةيرشبلا ةايحلاو ركفلل ًاروتسد نوكت
 . ميلس ريكفت هنأ ىلع ذخؤب نأ

 . فارحنالا اذه يرام نأ لاحب نكعب ال ةيرشبلا ةايحلاو ناسنإلل يمالسإلا روصتلاو

 . ةيرشبلا لايجأ نم ليج عقاو الو « ةعامج عقاو الو « درف عقاو ين رظني ال مالسإللا نإ

 عقاو ذحأي ال مث نمو ... ليج لکو ةعامج لكو درف لك عقاو هباسح يف لعجب هنكلو
 . ةيرشبلا عقاو هنأ ىلع فرحنم ليج

 هنأ ىلع ةيرشبلا لايجأ نم ليج عقاو الو ةعامج عقاو الو درف عقاو ذحأي ال مالسإلاو
 دوجولا « ةحيحص » ةميقح هنا ىلع الو « لعفلاب تعقو دق ثماد ام عوقولا « ةيمتح » ةقيقح

 ! لعفلاب ةدوجوم الا درجل
 طخ نوکی دق عقاولا رمآلاف . ًادبأ مالسإلا ىلع هسفن ضرغي ال « عقاولا رمألا» نإ

 يب ولو ًاتطخم و دجوي نأ ي ةيقحأ الو « ةيجح- » هعوقو هيطعبي الف « هرحنآ ىلا هلوأ نم

 . دوجوم بابذلاف الإو . ناسنإلل ةبسنلاب هتاذ يف ةيزم سيل «دوجولا » درج نإ ! ماع فلأ

 ىوتسم ىلع دوجولا .. باوص ىلع دوجولا يه ةيزملا امنإو ! ةدوجوم ةماسلا بك انعلاو

 نوک نأ نکع الو « یطاخ وهف ناسنالا یوتسم نع فرحنب « عقاو» لكو . «ناسنإالا»

 ! دوجوملا وه هنأ درجمل ًاباوص
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ىلع ال - عقي نأ نکع ناک يذلا ديحولا ء ءيشلا وه لعفلاب عقو ام ناب نونمؤي نيذلاو

 ساس ىلع اغاو « هلا هردق ام الا دوجولا ي عقي ال هنا لومي يذلا ييدلا موهغملا ساس

 ةيقلخلاو ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا راوطألا لعج يلا « روطتلا ةيمتح

 ةقيقحلا يف نونمؤي ال كئلوأ - ايترتو اهبلاوقو امهلاكشأ ينو اهعوقو ةقيرط يف ةيمتح ًارومأ
 ةرطيسو ناسنإللا ةداراو ناسنإلا ةناكمو ناسنالا مدقتو ناسناالاب اوقدشت نإو « ناسنإللاب »

 ! ناسناللا
 ءازإ ةقلطملا ناسنإلا ةيباسب نونمؤي - اونطفي مل مأ اونطفو < اوديري مل مأ اودارأ - مبنإ

 « سورت » ين قلعتت نأ الإ كلمت ال ةيبلس .. روطتلا ةيمتح هنومسبي امو « داصتقالاو ةداملا ىوق

 ريغت وأ اهعرست وأ امتكرح *يطبت نأ امه نوكي نأ نود - ةايحلا ةلآ - ةرئادلا ةمخضلا ةلآلا
 . نارودلا هاجتا

  reهناحبس هللا فنک نم طقف هنوجرع ایر « ناسنالا» یوعدب نوحجبتب ! -

 جاتنإلاو ةداملاو داصتقالا مادقأ .. مادقألا هسودت ضرألا نيط ين كلذ دعب هب نوقلي مث
 ضورفلا نسحا ىلع « ةلودلا » مادقأ وأ .. يداملا !

 . هردق ام الإ نوكلا ين عقي الو . معن .. هللا ردقل عضاحخ مالسإالا فرع يث ناسنإلاو
 لكو « نوكلا ىوق لك ءازإ يباجمإ < هللا ءازإ ةلماكلا هتيباس عم ناسنإلا نكلو . معن

 لك ءازإ هتيباجمإ دمتسي اهتاذ ةيبلسلا هذه نم هنإ لب . داصتقالا ىوق لكو « ةداملا ىوق
 تاوامسلا ي ام لک هل رس دق » هءازإ ييلس وه يذلا « هللا نأل < هب ةطيحملا ىوقلا

 ًارصنع هلعج و )( : هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاواملا ي ام مكا رخسو» : ضرألاو

 داسفلا رهظ» ٠ : ريخلاو رشلا ين ضرألا هو لع ةايحلا ةروص يف هلعف رثؤب ًالاعف ًارصنعو

 تدسفل ضعبب مہضعب ساتلا هللا عفد الولو» ““ « سانلا يديآ تبسک اع رحبلاو رلا ف

 هاتع يذلا « ميركتلا » نم نول هلك كلذو . “ «نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نکلو ضرألا

 « تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ي مهانلمحو مدا ينب ر انمرک دقلو» : لاق نيح هللا

 )١( يمالسأالا روصتلا يف ردقلا» كلذ دعب رظنا # .

 طوطح ١ لصف « ةيمالساأالا ةيب رتلا جهنم باتك نم لوألا ءزلا يف « ةيباحم الاو ةيبلسلا» رظنا )1۳١[ ةيثاجلا ةروس (۲)

 . «ةيرشبلا سفللا يف ةلباقتم
 . ]1١[ دعرلا ةروس (۳)

 . ]4١[ مورلا ةروس (+)
 . ]١١[ ةرقبلا ةروس (ه)

o۲ 



 يمالسإلا روصتلا يت ةيعقاولا

 : « اليضفت انقلخ نمم رثك ىلع مهانلضفو

 ةوقش هتكردأ . هلاب نمؤي نأ ديري ال مويلا برغلا ين شيعي يذلا يرشبلا قولخملاو
 رشبلا جورخ هفده <« ةملآلاو رشبلا نيب ًاعارص ةايحلا روصت يلا ةيقيرغإلا ةينثولا هتاروصت

 ديعلاك وأ ‹ ريغصلا لفطلاك - دارأو . ةايحلا رومأ ين مبلع مهالقتساو ةملآلا مکح نم

 هنایكل ًارادهإ دنسلا اذه یری هنأل « هدنست يلا ديلا هنع دعبي نأب هنایک ققحب نآ - قبلا

 . هدنسيو ةوقلا هحنم ًادحأ نأب سحي نأ نود « هدحو ريسيو هدحو فقي نأ ديري 1! صاخلا

 هنأل نكلو « اهرخس يذلا وه هللا نأل ةرخسم تسيل ضرألاو تاوامسلا نإ لوقي نأ دي ري
 .. ةيتاذلا هتوقو « يلاذلا» هملعب اهرخس دق - ناسنالا - وه

 ! عقي ىتح ةدحاو ةوطحخ وطخ ال هنكلو .. معن

 هتنوعمو هذوفنو هللا ناطاس نم - هسفن مهو ي - جرح یتح ًاحجبتم ًاشفتنم وطخ هنإ

 هب طيحت « رخآ الو اه لوأ ال « تايمتحل ١ ةسيرف وه اذإ .. مث .. هتیاصوو هدنسو

 هغرت تداع هسأر عفري نأ دارأ املك <« لعرلا ين ًابرض ههجو برضتو « طوبطحألاك

 . ديدج نم لحولا ي
 .. ةيداصتقالا ةي ربحا

 .. ةيداملا ةب ربحللا

 ةي راتلا ةي ربحلا

 .. «ةيعامجلا» وأ ةيعاتجالا ةي ربجلا
 .. ةيسفنلا ةي ربحلا
 .. ةيكولسلا ةب ربحلا
 ! هللا ردق مامأ اكحضم ًاشافتنا شفتني ا ًارغاص «اهردَمل » عضخم تاب رج اھلک

 ناسنإللا عضْخت يلا ىرقفلل لذلا عوضخللا اذه ناولأ ددعت ( مولعلا» و « بهاذملا» حورتو

 نزو الو هل نایک ال ألمه ناسنإلا اذه حبصي یتح <« اهءازإ هسفن كلم ال ثيحب « اہتیمتحب

 !! ناسنإلا ىوعدب مولعلاو بهاذملا هذه حجبتت لظت كلذ عمو .. ةايحلا ريس طح يف

 ! نایک هل « ناسنإ » هنع یضری ال هوشم خسم هنآ الأ
«¢ 

 . نيتيساسأ نيتطقن ي ةسئابلا ةيعقاولا هذه نع فلتخت ةيمالسالا ةيعقاولاو

 . ناسنإللا هيخأو ةايحلاو نوكلاو هللا نم هفقومو « ناسنالل اهروصت ةعيبط : ًالوأ

 . ينفلا ريبعتلل اهراتخ يلا ةيرشبلا « تاطقّلل » اهليجست ةقيرط : ًايناثو

 )١( ءارسإالا ةروس ]۷٠[

or 



 يمالسإلا نفلا جهنم

 اصخلن انكلو ‹ ةيافكلا هيف اب فلس اميف انع انثدحت دقف ناسنإلل اهروصت ةعيبط امأف

 : یرخأ هرم انش

 . كالملاب وه الو ناويحلاب وه ال . ناسنإ مالسإلا رظن يت ناسنإإلاف

 امك . ناسنإلا ةقيرطب هيف فرصتي هنكلو « ناويحلا ةعيبط نم ء ءيش ىلع لمتشي و وهو

 . ناسناالا ةي ةقيرطب كلذك هيف فرصتي هنكلو « كالملا ةعيبط نم ءيش ىلع لمتشی

 هيفو < رشلاو ريخلل دادعتسالا هيف امو . اصلاح اريح و اصلاح ارش سيل قولخم

 < اهاوقتو اهروجف اهمملأف « اهاوس امو نفتو كاذ وأ قتيرطلا اذه يف ريسي نأل ةيلباقلا

 ( «اهاسد نم باح دقو اهاکز نم حلفا دق

 ضرألا نيط نم ةضبقلا هذهو . هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق وه قولخم
 ةيعاجالاو ةيداصتفالا تارورضلا .. سنجل او بارشلاو ماعطلا تارورض . امتارورضل هعضخل

 < تارورضلا هذ لماكلا عوضخلا نم هعفرت هللا حور نم ةخفنلا نكلو + ةيسفنلاو ةيجولويبلاو
 ‹ هرمأل كلالا فرصت تارورضلا هذه ين «فرصتب» هلعجتف « اهءازا ةيرزملا ةبيلسلاو
 ةضبق يأ اهم ايش عدوأ يلا هناحبس هللا تافص نم اهلكو .. ديرما هجوما ةوقلا يذ لاعفلا

 . ةيلعلا هحور نم ايف خفن نيح . نيطلا

 ةروصلا هذه ىلع ناسنإألا روصي - يمالسإلا نفلاو - يمالسإلا روصتلاف مث نمو
 تاظحل « هتوق تاظحلو هفعض تاظحل يف هروصي . ةيفيقحلا هتعيبط يه يلا ةجودرملا

 قرشي يتلا تاظحللاو « ضرألا نيطب ايف قصلي يتلا تاظحللا ‹ هتعفر تاظحلو هطوبه

 . هللا رونب ایف

 . نکلو
 .. برغلا ةيعقاو نع مالسإللا ةيعقاو اميف فلتخت يلا ةيناثلا ةطقنلا انهو

 كانه نمو انه نم تاطقللا طقتلت ةيمالسالا ةروصملا ةسدعلا تناك اذإ .. نكلو
 .. هيجوتلا ةقيرط يث كلذ دعب فلتح يهف ٠ « ةيعقاو» و ةقدو ةنامأ ي

 ! طربه ةظحل اهنأ ىلع .. كلذك املأ ىلع اهطقتلت « طوبملا ةظحل طقتلت نيح ابنإ

 ! باجعألاو قيفصتلا قحتست ةلوطب ةظحل اب1 ىلع ال
 < لیق نم ةدئاس تناك يلا ةغرافلا تايلاغملا ىلع ةرئاثلا ٠ ةفرحنملا ةيب رغلا ةيعقاولا نا

 ةطقن نع ثحبتل دشتحتو عمجتتل « ةفئارلا ةروصلا كلت نم ماقتنالا يف ةبغرلاب ةمومحملاو
 نحن اه : لوقت انأكو ليصفتلاب اهلجستو « ةدشب ءاوضألا ايلع طلستو « يرشبلا فعضلا

 < ءاضيبلا ةفيظنلا ةروصلا نم انمقتنا دق ءالوأ نحن اه . قباسلا فيزلا ىلع انرصتنا دق ءالوأ

 )١( سمشلا ةروس ]۷- ١١[ .

ot 



 يمالسإلا روصتلا ي ةيعقاولا

 . هيلع نوكن نأ بج امع طوبماب انل ًاماہتاو < صقنلاب انل ًاماہتا اھدوجو درج ناک يلا

 فعضو طوبه نم هيلع لمتشن ام لکب - اننأ انسفنأل تبثنلف . ةفث ةفئازلا ةروصلا هذه مطحناف

 ‹ لعفلاب كلذ انبنأ دق ءالوأ نحن اه .. اداج ءاي وسأو ًادج نويداعو ًادج نويعيبط - ةسحلو

 نم هيلع لمتشن ام راصتنا- نلعنلف .. انراصتنا ناعنلف الأ .. طوبملا روص نم هانروص اع
 ! ةلوطبلا ةفصو . ةيعرشلا ةفص هيلع ىفضن ناب «٠ تاءوس

 . ةفرحنملا ةيعقاولاو يب رغلا نفلا هجوي يذلا «روعشاللا » وه اذه

 - نايحألا ضعب يف ًادج ةيرزملا - يرشبلا فعضلا ةظحل ىلع ةلوطبلا ةفص ينضي هنإ
 « صقنلاب دحأ همي وأ هسفن مهني نأ نم ًالدبف . ةيرزملا هطوبه ةقيقح نع هسفن للضيل
 هنال « هيلع ردقي ال وا عافترالا ديري ال وهو < عافترالاب دحا هبلاطی وا هسفن بلاطیو
 ةقيقحلا وه طوبملاو ةفارخ عافترالا نإ لوقي كلذ نم الدب .. هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلحأ

 . «! ناك امن عدبأ نا مإلا ين سيل » : امنع لاقي يلا ةيوسلا ةعقاولا

 كلذ عمو .. ةعقاو ةقيقح هذه طوبملا تالاحس نأ ركنت ال يهف ةيمالسإلا ةيعقاولا امأ

 . طوبه تاظحل امقيقح يف اال « ءاوضالا الع طاست الو اهدجم ال

 لك نم ءاضيب ةروص . ةيرشبلل ةروزم ةروص مسرت نأ بحت ال ةيمالساللا ةيعقاولا نأ

 هتاذ نآرقلا لوقي اذكه اف ! الك ! فارحنا لک نم ةميلس < ةبئاش لك نم ةيقن « ءوس

 قلخو» : لوقي اتإ ! فعضلا ىلع بلغتلل ةبئادلا ةلواحملاو ةمئادلا ةعفرلل وعدي يذلا

 ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز» : لوقيو « “ ًافيعض ناسنإلا
 ناسنإالا قلحخ» : لوقيو « ” ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 .. اعونم ريخلا هسم اذإو <« اعوزج رشلا هسم اذإ « اعوله قلخ ناسنالا نإ» « ' لجع نم

 یانو ضرعأ ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو» «  رافك مولظل ناسنإلا نإ» « ° نيلصملا الإ

 وأ ًادعاق وأ هبنحل اناعد رضلا ناسنإلا سم اذإو» « "” ًاسوئي ناك رشلا هسم اذإو هيناج

 ةمحر انم ناسنإلا انقذأ نئلو» « هس رض ىلإ تعد م ناک رم هرض هنع انفشک املف ًامئاق

 بهذ : نلوقيل هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ نئلو ‹« روفك سوئي هنا هنم اهانعزن مث

 ناسنإلا عديو» « “ تاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ . روخف حرفل هنإ « يع تاغيسلا

 ( )۱١ ال دج ءيش رٹکا ناسنالا ناکو » ب الوجع ناسنالا ناكو « ريخلاب هءاعد رشلاب

 )١( ءاستلا ةروس ]۲۸[ . )١( ءارسأاللا ةروس ]۸۳[ .

 ) )۲نارمع لآ ةروس ]1٤[ . ) )۷سنوي ةروس ]1۲[ .
 ) )۳دوه ةروس (۸) . [۳۷] ءايبنألا ةروس ]٩ - ۱١[ .

 ) )۴جراعملا ةروس ]٠۱۹ - ۲۲[ . ) )۹ءارسإالا ةروس ]١١[ .

 )٠( مهاربإ ةروس ]۳٤[ . )٠١( فهكلا ةروس ]٠٤[ .



 يمالسإالا نفلا جهنم

 . « ٩ ىتغتسا هار نأ یغطیل ناسنإلا نإ الک ,
 ا ًايعقاو » ًاقيمع ًاعراب ًاقداص ًاربوصت ناسنإالا « صئاقت » روصت تابا اهلك يهو

 صئاقن انآ يهو < ييقحلا يعيبطلا اهعضو ىلع اهروصت اهنكلو ... ةيعقاولا دودح ىصقأ

 .. قبرطلا قرفم انهو . ناسنإلا اياع عفتري نأ يغبني

 نع رور الو . رشلا نم ضحم هلك ريخ ناسنالا نأ معزرت ال ةيمالسإالا ةيعقاولا نإ

 هروصتو . رش هنإ هنع لوقت اهنكلو . ناسنإلا تافرصت نم فرصت يأ يف رشلا اذه ريوصت

 . نوكي نأ يغبني ال ًأطح هنأ ىلع

 هنأ فرعت اغإو . رشلا نم نم ضحم هلك ريخ ناسنإالا نأ معزت ال . . ىرخأ ةرم مث

 ءاوضألا طاست ال ابنكلو . كلتو ةظحللا هذه يف همسرتو . كاذو دادعتسالا اذه نم طيلخ

 . نينسحملا بحي هللاو» ! طوبملا كلذ نم ةقافإلا ةظحل ىلع امنإو « طوبملا ةظحل ىلع

 بونذلا رفغي نمو ‹ مم ونذل اورفغتساف هللا اورك ذ ممسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو

 تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو « هللا الإ
 « " نيلماعلا رجأ معنو . ايف نيدلاخ رابلألا اهتحت نم يرجت

 .. ريغصلا دودحملا عقاولا ال .. ريبكلا ا

 ٍ,درثاطلا قاوشألا عقاوو ةرهاقلا ةرورضلا عق

 ؟ عيفرلا عقال لنو طبافا عقال م اذاملف ٠ نامنإلا ةقيقس يق تاو امهالك

 ؟ ليلقلا وه اذهو بلاغلا وه كلذ نأ ؟ مكلاب ةلأسملا ذخأت له

 كش كلذ يف ام ةقيقح معقاولا»

 . « ةيناسنإالا » ةقيقح هنإ .. كلذك ةقيقح عقاولا قوف عافترالا نكلو»

 رربت الو « ةدوجوم ريغ الأ ينحت ال عقاولا نع رشبلا ابيف عفتري يلا تاظحللا ةردنو ١

 ‹ اهب ةداشالاو اهليجست نم دب الف لعفلاب ثدحت تماد اف . ةايحلا « عقاو» نم اهطامغإ

 رومألا نزو ين قحلا اهعضوم اهعضوو
 اہيف حتفتت يلا يه هتايح نم ةدودعم تاظحل تسيلأ ؟ تابنلا رهزي موي لك له»

 رظنملاو بذعلا اذشلا كلذ لافغإ رربت تاظحللا كلت ةردن نإ لوقي نم نكلو ؟ روهزلا

 كلذب عتمتست الو « تاظحللا هذه امباسح نم لفغت نيح ةيرشبلا رسخت مكو ؟ جيهلا

 )١( لعلا ةروس ]٩ - ۷[ .

 ) )۴نارمع لآ ةروس ]۱۳٤ - ۱۳۹[ .

 ف



 يمالسأالا روصتلا يت ةيعقاولا

 قباستتو ‹ ةف يث اهيلإ علطتتو <« ةحتفتملا روهزلا بقرات يهو بسكت مكو ؟ حاتملا لامحلا

 ؟ تاظحل عضب اب عاتمتسالا ىلا

 اهاذش عوضتي الو ‹« ثبلتت ال يلا ةرهزلا هذه ةجيتن اتاذ ةينجلا ةرمثلا تسلا مث»

 ؟ تاظحل ريغ

 قحأ اہتلق ين اہنکلو . معن . ةليلق . سوفنلا « تارت » و رعاشملا « تارهز» كلذك »

 ! ليجستلاب قحاو ةداشالل اب

 نإ» : داصتقالا ةيعقاوو ةداملا ةيعقاو نع ناتدحتی رلجم ا هيفصو سکر ام ءاجو ...»

 تسيلو « مهرعاشم ددحي يذلا وه سانلا دوجو نإ» « هتيدام ين رصحنت ماعلا ةقيقح

 ةفصلا ددحت يلا يه هلئاسوو جاتن الا تاقالع نا . . مهدوجو ددحت يلا يه مهرعاشم

 . « مهدئاقعو مهراكفأو مهرعاشم سانلل ددحت يلا يهو < عمتجملل ةيئاهملا

 | رخص عقاو هنکلو .. عقاو کكلذو »

 ماعطلا ي رصحنت نأ نكع ال ةيناسنالا سفنلا نأ سک رام هلفغأ يذلا ربكللا عقاولاو »

 قاطن يت رصحنت نأ نكمب الو - اهامس امك ةيساسألا بلاطلا يهو - سنحلاو ءاسكلاو

 راکفأو ءارآ نم هتبعوتسا ام لکو < ليوطلا اهي رات يف ةيرشبلا هتجتنأ ام لك نأو . ةداملا

 داصتقالا نأو . ريبكلا يرشبلا عقاولا نع ريبتو « ةليصأ ةيسفن ةجاح نع ريبعت وه « دئاقعو

 نع ًالضف . رح ءيش الا ءيش ساسألا نكلو « ةيرشبلا ةايحلا «ساسأ» نوكب دق

 وأ ةىحور وأ ةيجولكيس يه اعإو « اساسا » يأ ةيداصتقا تسيل ةريثك ةيرشب مق دوجو

 . داصتقالا قئاقحو ةداملا عئاقو نع مہنايح ي سانلل ًابجوت لقت ال « ةيركف

 نم لزني . لفسأ ىلإ ىلعأ نم ناسنإلا عبتتيف هلك يليلحتلا سفنلا ملعو ديورف امأ»

 : كل لوقي مث . نيطلا ين ةقراخلا ةرذبلا ىلإ ةقسابلا ناصغألاو ةي رألا ةرهزلاو ةينحلا ةرمشلا

 ؟ نيطلا يأ ةقراغلا ةرذبلا يعم ىرت تسلأ ؟ « عقاولا» وه اذه سيلأ ! رظنأ

 لوقي وأ ؟ ناصغألاو ةرهزلاو ةرمشلا هبشت الإ لوقي نم نكلو . ةقيقح ةرذبلا هذه معن

 ؟ ناولألا جما اہم سکعنتو بذعلا جيرألا اهنم حوفي نأ منم دق نيطلا نم اهدادمتسا نإ

 ؟ نيطلاو ر م ر وا ةقیقحلاو ٠ ةقيقس سيا كلذ لك لح

 . ةكئالم مهروصي نأ يغني نفلا نإ الو « ةكئالم رشبلا نا لوقآ نأ دیرأ امو .

 تاظحللاب ةداشإ رثكأ نوكت نأو « رييكلا عقاولا لمشت نأ يغبني ةقحلا ةقارلا نکلو

 ةايحلا فده نإ لوقي ربكألا عقاولا نألا < ا ةمتعملا تاظحللاب اهنم ةقئارلا ةفافشلا
 < لامحجلا ةبترم ىلإ اهب لوصولا وه امنإو ؛ ضرألا حطس ىلع ةايحلا رارمتسا درم سيل

 . لامكلاو

 بفصعض . ةقيقح لثلاو ئدايملا ىلع ةي رطفلا عزاونلا ةبلغ . ةقيقح دسجلا عارص»
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 لك اہسملي كلذك ةقيقح عقاولا قوف هعافترا نكلو . ةقيقح هتاوزنل هخوضرو نادنأالا

 . زيي الب هلك معقاولا لمشي نأ يغبني نفلاو . ناسنإك هنايك قمحب نيح هسفن يت ناسنإ
 . ريوصتلا ين قدصألاو ربك 1ا عقاولا

 فعضلا تاظحل لفغن نأ ةفيخسلا هتيعقاو نم نفلا « ريهطت » ىلا وعدن نيح ىعن هو

 اياطح الب اكلم ناسنالا روصن وأ . باسحلا نم ةسيسخلا رعاشلا ريوصت يغلن وأ « طوبطاو

 عقاولا قوف عافترالا تاظحل ىلع ًازكرم ءوضلا نوكي نأ ينعن اعإو ! داك . ءاطخأ الو
 . ةرورضلا اع ىلا ةلعباما تاظحللا ىلع ال

 نيدتم باش ةصق اأ . لوقن ال لاثم راحسلا ةدوج ديمحلا دبعل نيطايشلا تازمه ةصق »

 تحت عقت ًادیور ًادیور اہنكلو . جرحتتو ةيفاصلا هتيناحور ىذأتتو . ةنتفلا ءارغإ تحت حقي
 رعاشم انل روصي فلؤملا لظيو . اسافنأ متكتو اهعرصت « ةظيلغلا ةيسحلا تاعفدلا ةرطيس
 ككرتي ال هنكلو .. ةشحافلا بكتريو ةئيطخلا ين عقي ىتح « بذحجلاو دشلا نيب ىتفلا اذه

 مسري هنإ . ريبكلا عقاولاو ريخصلا عقاولا نيب قرافلا انهو ! ةع رجلا رظنم ىلع طلسم ءوضلاو

 هسفن ةملظ ين سملتي وهو ىتفلا رظنم . ةبوتلا رظنع ةصقلا يهني هنإ . ةقافألا ةظحل كل

 نيتاطخلا ريخو . ءاطخ مدآ نبا لك» : رونلا هنم لحديل بابلا حتفي مث . ةرفخملا ءاوضأ
 . 0«! كانه طلسم رونلاو ككرتي مث . « نوباوتلا

 . ةيناسنالا سفنلا ي «دوسألا» و « ضيبألا » ريوصت نم ةيمالسأللا ةيعقاولا فقوم كلذ
 . ةرورضلا يت عوقولا ةظحلو ةرورضلا ىلع عافترالا ةظحل . . فعضلا ةظحلو ةوقلا ةظحل ريوصت

 « ناسنالا» فقومو « ينبطلا » و ي داصتقالاو يعامجالا عارصلا ريوصت نم اهفقوم ام

 ضيبألا ریوصت ي اہ یدتھا يلا ااد حورلاب يدته هناف .. ةعراصتملا ىوقلا هذه نم

 . ناسنالا سفن ق دوسالاو

 یوق نم رغصیو ةيداصتقالاو ةيداحلا ىوقلا نم مخضي اع 0 خي راتلل يداملا ريسفقتلا نا

 .. ةيحورلا ةيقلخلا مقلاو ‹ لثماو راكفألا ةميقو ‹ ةديقعلا ةميق نم رغصي اع و « اهءازإ ناسنإالا
 ىوتسملا ىلع ةقيقح سيلو ‹ دودحملا ريغصلا ىوتسملا ىلع ةقيقح هنکلو ! ةقيَقح هلك هنا

 ! ناسنالل ريبكلا

 دنس نم هسفن عطقي ليج لك ةقيقحو .. برغلا يف ةيرشبلا نم ليجلا اذه ةقيقح- هنإ

 . رايتخا الو هنم ةدارإ نود « موتحملا» هريصم ىلإ هب ريسي « رايتلا يف فذقنيف < ىربكلا ةوقلا

 . « عقاولا قوف» لصف « عمتجملاو سفنلا ي » باتک نم (۱)
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 . دحاو ريصم الإ هل سيل ‹ ةديقعلاو هللاب نمؤي ال - درف لكو - ةيرشبلا نم ليج لك
 ناسنإال ةرخسم اهلعجم الو < هتلاب ناعبإلا الإ اهم مصعي ال يا ىوقلا لك مامأ لؤاضتلا وه

 ىربكلا ةوقلا دنس نع ناسنإلا مطقتي نيح . هقاب ناعإلا الإ اه ارخسم وه نوكي نأ لد

 مقلاو .. ةلالاو .. ةلودلاو عمتجملاو ةدالاو داصتقالا ناليغ . ضرألا يت ناليغلا هلك أت

 ةيغاطلا ناليغلا هذ فقي « اهنم هتوق دمتسيو ىربكلا ةوقلا هذہب طبتري نيحو .. ةسوكعما

 ًافيعض نوكي الو « اهعم عارصلا ين ًايباجيإ ًارصنع نوكي لقألا ىلع وأ « هنم لانت اهلعجم الف
 . ميلستلاو قلطملا عوضخلاب هيلع ًايضقم ةدارالا بولسم

 هللا ي ةديقعلا دعت مل . ةديقعلاو هللاب هتاص عطق دق برغلا ي ةيرشبلا نم ليجلا اذهو

 الو .. ةيسايسلا الو ةيعاتجالا الو ةيداصتقالا هتاميظنت ال . ةعقاولا هتايح نم ًاثيش مكحت
 . ناليغلل ةسيرف عقو مث نمو .. ةيركفلا الو ةيقلخلا هميق الو .. يعامحلا الو يدرفلا هكولس

 الب اههجاوي فقو هنأل نكلو . . روطنلا « ةيمتح» يه هذه نأل امه ةسيرف عقي مل وهو

 ةيدرف ةيلامسار نم .. مويلا هيف وه ام ىلإ هتلصو ىتح « طبتخو هب مطترت تذحأف . حاس

 ‹ كلت وأ ةوقلا هذ دبعتسم امتلك ين وهو . قرشلا يف ةيغاط ةيعامجو « برغلا يث ةيتاع

 . « ناسناالا » نایک هسفن ي كلم ال

 ريسفتلا ةاوه هضرفي نأ ديري يذلا وحنلا ىلع ! رهدلا دبأ اذكه نكت مل ةيرشبلا نكلو
 1 خيراتلا عيمج ىلع خيراتلل يدا

 1؟ مالسإلا نأش امف الاو

 خيراتلا نم تقولا كلذ ين ةيبرعلا ةريزحلا يف مالسإإلا تج رح يلا يه ةيمتح ةيأ

 ؟ دوجولا ىلإ ةيمالسالا ةمألا تج رحاو

 ؟ دوشنملا عمجتلا اذه ىوقلا داشتحاو « ةمأ ين مهعمجت ةرورضب برعلا روعش

 .. كلذ نكيلف
 ًاراكفأ الو دئاقع الو ئدابم الو ًالثم ةيناسنإلل جرخ مل مث .. تعمجت خيراتلا ي ةمأ مك

 ؟ لاخلا ملاع يف ال عقاولا ملاع يف ةققحتم
 نجا ا اقام تدشتحاو ١ عب نمو لبق نم خيراتلا يف ةريثك مأ تعمجت دقل

 ؟ مالسإالا همدق يذلاك لماش ةايح روتسد كلذ هعمجب نم ةبرشبلل مدق اہم أف

 هتروص ىلع ماظنلا اذه تجرحأ يلا « ةيمتحلا » ةرورضلا تناك نيأ .. كلذ نم مهأو

 ؟ هلك ةيرشبلا خيرات ين ةديرفلا « كلت

 « ياع » ماظن روهظ ىلا يدؤت يلا ‹ يداليملا عباسلا نرقلا يت ةيمتحلا تناك نيا

 نع ًالضف « ضرألا ىلع ناكم يأ ين ؟ هلثمو هثدابل اهوعدیو « اهلك ةيناسنالا ىلا ثدحش

 ؟ نيحلا كلذ يق ةيودبلا ةيوارحصلا ةريرحلا هبش
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 يك » سانلا نيب لامل حی زون ىلإ يدؤت يلا يداليملا عباسلا نرقلا ين ةيمتحلا تناك ني

 ؟ ةيب رعلا ةري زحلا نع الضف ضرألا ين ناكم يأ يف ؟ « مكنم ءاينغألا نيب ةلود ا ۱

 - هكجسو هللا بعل ضرألا ىلع ةيدوبع لك نم « ناسنإلا » ري رحت ي ةيمتحلا تناك نیا

 صقنيو ٠ ىمسألا هنايك قيقحت قرعي يونعم وأ يدام لقث يأل عوضخلا نم هريمض ًاررحتم

 ؟ ناسنإک هتمیق نم
 . اہ ایک ىلع اہ ۔ائتفاو ا٣ اودعو ةيلهاجبا ملظ نم ةأرملا ريرحت يف ةيمتحلا تناك نيأ

 فرصتلا ةي رحو كاللا ةب رح ضرالا عقاو ين سراعب و « هللاب ةرشابم لصتي ًايناسنإ ًانايك امطعتل

 فطاوعب روعشلا ةب رحو ٠ جاوزلا ةي رحو « فيظن يويح طاشن لك يف ةلماكلا ةيلهألاو رشابملا

 ؟ ناسنالا

 لعجو ؟ ناسنإلا ةمارك هحنمو ئيسلا هعضو نم قيقرلا ريرحت ي ةيمتحلا تناك نيأ

 یضرالا قیقر لک مم لاحلا ناك امك ديسلا ةدارا ال هللا ةعي رش وه هيلإ مک احتب يذلا هنوناق

 ؟ ءاوس رارحألا نأش هنأش .. نامزلا كلذ يف

 ًاعولدت اهلك تاماركلا هذه ىطعأ يذلا وه مالسإلاو « كلذ لك يف ةيمتحلا نيأ

 وأ ‹ اه روثپ وا < مهقوقح قوقحلا هذه باحصأ نم ًادحأ بلطي نأ نودو « رهق نود

 ؟ مهيديأ نم اصالختسال « نيكلاملا» ب مدطصي
 كلذ يف هلك ماعلا ين لب ةيب رعلا ةريزحل لا يت حاتنإلا لئاسو ين ثدح يذلا ريغتلا امو

 ى ربکلا ةي ری رحتلا ةروثلا كلت ىلإ . زلجنإو سكرام يأر ىلع - ةيمتح ةقي رطب ىدأف « تقولا
 ؟ خيراتلا ين امن ليثم ال ينا

 ! خي راتلل ايدام ريسفت الو ‹ كانه تايمتح ال ! الك

 . ىت ربكلا ةي ري رحتلا ةعفدلا هذه سانلل بهو « باهولا معنملا هناحبس ٠ هللا وه امنإ

 . رارطضا الو رهق نع ال « ةنمو هنم الصضفقت

 ملا بجومم اوماق ‹ هيلع نوریسب يتذلا مهروتسدب مهدمأو ۰ مه اهو نيحو

 . الع نب روهقم ال ٠ ةيسايسلاو ةيعامجالاو ةيداصتقالا مهمظن مه نوئشني ٠ هروتسدو هللاب

 . ضرألا عقاو ىلإ باقلا نادجو نم ةيناعإلا ة ركفلا لقتتتف ؛ مهنا إ عقاو نم اه نيئشنم امن إو
 . يع املا و يزد رفلا كولسلاو . يسايسلاو يعاتجالاو يداصتقالا مطظنتلا يف ةعقاو ةفيَقح حبصتو

 « ةداي رم ةهحجوم ةاعاف ةوق ناسنإالا حبصيو ؛ ةيمتحلاو رهقلا نم ةقيلط . يلخلا كولسلاو

 اسب: مزاتو ٠ ةايحلاو خي راتلل يه اه ريسفت حسبت ؛ عاضوالل مضح الو عاضوألا يه شنت

 . هللا هؤاشي ام ںی ذرألا ۴ لقب يذلا هللا ردق وه ناسنأالا حیصیو < ةايحلاو خي راتلا

 . لعفلاب تثدح دق ةفيقح كلت



 يمالسإلا روصتلا ين ةيعقاولا

 نع لزعم خيراتلا رسفي يذلا ‹ خيراتلل يداملا ريسفتلا اهرسفي نأ عيطتسي ال ةقيقح

 . حورلا ملاع نع لزعمبو « ةديقعلاو هيا

 . حورلا عقاو ينت الو « ةيرشبلا عقاو نم هللا ةيمالسإالا ةركفلا ينت ال كلذ لجأ نمو

 . ءايشألا عقاو نع لفاغلا ملاحلا لايخلا نيعب رشبلا عقاو روصت ال يهف كلذ عمو

 ‹ «روطتلا» ىوقو داصتقالا ىوقو ةدالا ىوق نوعراصي مهلك ًالاطبأ سانلا روصتت ال

 . ةديقعلا اهمسا ةيرحس اصعب اهنوعرصيف
 . ةيرشبلا ةايحلا عقاو ًاديج فرعي مالسإلاف ! الك

 سفنلا يف فيلاكنلا ةميظع ةليقث ةقاش ةمهم هنأل حارصلا نع نوفعضي سانلا نأ فرعي

 كوعبتال ًادصاق ًارفسو ًابيرق ًاضرع ناک ول : عاتملاو لالاو
 ملا ميلع تدعب نکلو

م صقنو جوج او فوخلا نم ء ءيشب مکنولبنلو ,
 ني رباصلا رشبو تارمشلاو سفنألاو لاومألا ن

 )) ؛

 ۳ « نيرباصلاو مكنم نيدهاجللا ملعن یتح مکنولبنلو »

 . نوعضخيف ةمالسلا نورثؤي مهنم ريثك ... ءالبلا اذه ىلع ربصي سانلا لك سيلو
 < مهدوجو نع نولزانتيو « مهسفنأ نايك نوغليف « عمتجملا ين ةرطيسملا ىوقلل نوعضخع

 : عيطقلا نم ًالمه نوحبصيو
 ! خيراتلل يداملا ريسفتلا قدصي كلذ نيحو

 | ةيمتح ةرورض حبصي ال - كلذ مغر - هنكلو

 ! ليج لك ينو ةرم لك يف عارصلا نع سانلا فعضي نأ يرورضلا متحلا نم سيلف
 ناک مايك ي ظقيتسي نيح نيحلاو نيحلا نيب نوب منا ًايلمع ثدحي يذلاو

 ميناسنإ نوققحيو .. هتايربجو هتايمتح لكب ريغصلا مهعقاو ىلع نوعفتریو < «ناسنإالا »

 ارال نم ةتوافتم تاجرد لع
 ةينح نأ ةقيقحلا نوكت الو ! اوفعض دق مه من ةقيقحلا نوكت نوفعضي نيح مه مث

 ! ناسنإلا ةدارإ نع ةلقتسم - زاجنإو سكرام يأر ىلع - ًاعاضوأ تأشنأ دق روطتلا

 نوئشنيف ىلعألا مهاوتسم ىلع نودوجوم .. ةلاح لك يف ًامئاد لودوجوم « سانلا» نإ

 ىندألا مهاوتسم ىلع نودوجوم وأ . لثمو دئاقع نم هب نونمؤي ام بج وع مهعاضوأ مه

 نع ًالقتسم روطت موقي نأ ةلاح ةيأ يت ثدحي ال نكلو . قيرطلا مهفرجتو عاضوألا مهبلختف

 )١( ةبوتلا ةروس ]٤١[ .
 ) )۲ةرقبلا ةروس ]٠١٠١[ .

  (۳)دمحم ةروس ]١[ .
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 هی ربجو هتیمتح مکحب سانلا ىلع ًاضرف هسفن ضرفپ مث - !؟ نذإ موقی نیآ - سانلا نایک
 !! سانلا ةدارإ نع ةلقتسملا

 . ةيرشبلا ةاحعل ١ يعقاولا » ربوصتلا وه اذهو

 . ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعاتجا تاروطت نم رشبلا ةايح يف ثدحي ام لكل يعقاولا ريوصتلا
 طقن نع لَمْعَي الو . ةعامجلا عقاو لفغي الو ةيرشبلا ةايح ين درفلا ناكم ليفي ال ريوصت
 سفنلا لحاد نم « ىتيقحلا اهعبنم نم اهروصي هنكلو « ناسنإإلا ةايح يف ةوفلا طقنو فعضلا

 ىلع هسفن ضرفي يذلا « يداملا عقاولا» ىمسي ام ال « ةايحلاو نوكلا عم ةلعافتملا ةيناسنإلا
 . ةايحلاو ناسنالا

 هطوبهو هزجعو هفعض تاظحل يق وهو یتح <« ناسنإلل يقيقحلا ميركتلا وه اذهو

 اب عقاولا اذه للظيو « يناسنإلا هدوجو لالخ نم عقاولا روصي هلال . رايتلا عم هفارجلاو
 . راكفألاو رعاشملا ناولأ نم هسفن يت لمتعي

 ! ناسنالا ةايحل « يناسنالا» ريسفتلا .. هلا ةفيلخ قيلخلا وه اذهو

 . ةيعقاولا ةقيمع ةيحقاو ةروص لب . ةيرشبلل ةروزم ةروص يمالسإلا نفلا سري ال ! الك
 . هقافآ عيمجو هتالاح عيمج يف هلك ناسنإالا لمشت ةروص

 . ةليضف هنم لعجو رشلا ىلع رونلا طلست ال اہنكلو
 . ةلوطب هنم لعجتو فعضلا ىلع رونلا طلست الو

 . ناسنإلا نايك نم ايلعلا بناوحلا لفغت الو
 تاعارصلا هتنحط ليج « فارحنالاو ذوذشلاب ءيلم « نيعم ليج معقاو ذحأت ال يه مث

 رصانع نم هيلع لمتشي اب ناعبإلا نع هتلوحو « هسفن نم هتسأيأف ةيعاتجالاو ةيداصتقالا
 ! ةيرشبلا عقاو اذه نإ لوقت مث .. ةلذم ةرورض لكل هتعضحأو « لحولا ي هتغرمو « ةعفرلا

 . ةيرشبلا لايجأ نم نيعم ليج عقاو هنإ ! الك
 فعضو صئاقن نم هيف ام لكب « ةلماك ةنامأب همسرت نأل دادعتسا ىلع ةيمالسالا ةيعقاولاو

 ىلع ال . طوبهو ةسخو فعضو صئاقن اهنأ ىلع : طرشلا اذه ىلع نكلو .. طوبهو ةسحخو
 ! هيلع عافترالا ي لمأ الو هنم رفم ال يذلا عقاولا رمألا اهنأ

 اذه هيلع ضرفت يلا يبه « املايجأ عيمجب « اهعومجم يق ةيرشبلل مالسإلا ةنامأ نإ
 .. ليج لكو فرحنملا ليجلا اذه ءازإ فقوملا

 رشبلا هيلع نوكي نأ يغبني ام ىلإ ًاسيقم هروصت اهنكلو .. ثداحلا عقاولا روصت الإ
 . ةيوسلا مهنايح ي

 اهئاوطأ ين لمحت يهف . ةروزم ةيلايخ ةروص سيل رشبلا هيلع نوكي نأ « يغبني ام» و
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 يمالسإلا روصتلا يف ةيعقاولا

 رونلا طلستو <« ةوقلا رصانع لمحت اأ مهملا نکلو .. اتوق رصانع بنا اهھفعصض رصاتع

 . ليجستلاو ةداشالاب ةقيقحلا ىه امنأل « رصانعلا هذه ىلع

 ةروص لمحي .. ضرألا عقاو ي لعفلاب تلدح يلا هعئاقو هترکف ف لمحي مالسإلاو

 نب رمعو يلعو دلاخو رمعو ركب يبا ةروصو ا

 مقاو مهيلإ سيقيو بح صلا هيجوتلاب رشبلا لإ لص نأ نکع يذلا عقاوللا ًاروص هعم

 ول ي سالا مضي هتاذ نزولا اهو . ةي رشبلا مقل نازيم يف حلا هنزو هلععيا « ليج يأ

 نودهاجم امو ٠ يناسنإألا مهن ايك نم نوققحي ام بسحب .. نوقحتسي ام بسحب .. ةينفلا
 ةايحلا هده ف ةلاعقلا هتیبا ماو ے هقأ رشاو ناسنأالا ةعفر تابئال

 عارص لک يأ ةليضفلا رصتنت نأ ىم السالا روصتلا ي ةلاعفلا ةيباجي لا ىنعم سیلو

 ةديقعلا باحصأ رصتني وأ .. ةيقلخلا وأ ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا وأ ةبعاتجالا ةليضفلا ءاوس

 . هروص نم ةروص ةيأ ي ريخلا رصتني وأ .. اهنع نوحفانملا
 . عقاولا مالسإلا روصي اذكه اف ! الك

 . ةرم لك ي ةمكحو ببس كانه نوكيو .. ةرمو ةرمو ةرم ريخلا مزهني دقف

 اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو» : لطابلاو قحلا حات ةحئاج ةنتف كانه نوكت دق

 '« ةصاحخ مكنم

 اولمحيل» : قحلا ىلع رصتلا مه رسييف « ةاغبلا ةاغطلا نتفي نأ ديري هللا نوكي دقو

 " « ةمابقلا موي ةلماك مهرازوأ

 : دادعتساو نكعتو ةمالس ىلع ءبعلا اولمحيل نينمؤلا صحع ' نأ ديرب هزل | نوک دقو

 حرق موقلا سم دقف حرق مکسسع نإ . نينمؤم متنك نإ نولعألا متتأو اونزحت الو اونہت الو »

 هللاو ‹ ءادہش مكنم ذختيو اونمآ نيذلا هللا ملعيلو « سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو « هلثم

 " « نيرفاكلا قحعو اونما نيذلا هلا صحميلو . نيملاظلا بحي الل

 ةنس نأب نمّؤي يمالسإلا روصتلا نكلو .. نوكي ام بابسألا نم كلذ ريغ نوكي دقو
 . سايقملا يه تسيل دارفألا رامعأ ااو . لدبتت ال ةيضام ةنس هباحصأو قحلا رصن : ي هللا

 بولطلا هرود يدوي نا « ناستأالا » بج اوو ةريحخألا ةلوحلا یھ تسيل ةصضراعلا ةلوحلاو

 < دوعوملا هدعوم يث رصنلا ققحتيو « اهقيرط ي ةيضاملا ةنسلا ريست مث « دودحملا هرمع يث هنم

 . هللا حور نم سأيت ال دعولا اذهب ةقلعم ليج لك ين بولقلا لظتو

 . ]٠[ لافنألا ةروس )١(

 . ]۲١[ لحنلا ةروس (۲)

 . ۱٤١[ - ۱۳۹] نارمع لآ ةروس (۳)
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 ‹ اهايجأو اهتاقلح عيمج يف ‹« اهلك ةيرشبلا ةحفص يمالسإلا روصتلا لمشي اذكهو

 عيمج يف ةلالدلا ةحيحص ةفداه ةكرحتم ةيح < ةريبكلا ةحوللا ي ةلحادتم ةكباشتم ةطبارتم

 . تالاحلا

 ةيلايخ سيياقم اذختم نوكي الو < ةينفلا هروص مسري وهو عقاولل ًازواج نوكب ال مث نمو

 . ءايشألاو عاضوألاو سانلا اهب سيقي
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 يالتبإلا روصتلا ىي ةيترَشبلا فلطاوعلا
 . نوتفلا عوضوم ين بناوجلا لخدأ هتعيبطب وه ناسنإالا نم ينادجولا بناجلا

 تانادجولا ريوصت وه ريثأتلا لئاسو برقأو . نفلا يف زرابلا رصنعلا وه « ربثأتلا » رصنعف
 . نادجولا ي رثؤت ةيحوم ةليمج ةروص ي ةيرشبلا

 ًاعوضوم ءيش لك نم ذختت - ةرضاحلا « ةيعقاولا» اهتجوم ين ةصاحو - نونفلا نأ ممو

 يف نفلا ىلع بلاغلا عوضوملا يه كلذ مغر لازت ام رشبلا تانادجو نا الا « ينفلا ريبعتلل

 يأ وأ ةفسلف وأ ًاملع بلقنا الإو . نفلل ةبسنلاب يعيبط رمأ اذهو . ليج لك ينو ةغل لك
 . نونفلا قاطن نع ةجراخلا ريبعتلا ناولأ نم رحآ نول

 يذلا امبنإو « يف ريغ وأ ًاينف ناك نإ لمعلا عون ددحي يذلا وه هتاذ يف عوضوملا سيل

 ذلا نكي امهم - نهذلا دوربب بتاكلا هلوانتي نيحف . عوضوملا لوانت ةقيرط وه هددحي
 بطاح هتأل - ةفطاعلاب ًاقلعتم ًاعوضوم ناك ولو - اف نوكي ال هناف - ًاحالو ًاقرشمو ًابفاص

 يف عوضوملا لحدي نأ نكمب كلذ نم سكعلا ىلعو . نادجولا ىلإ لصي الو هدحو نهذلا
 لعفني نأ بتاكلا عاطتسا اذإ - دومجلا يأ ةقرغم ةدماج ةدام نع ناك ولو - نفلا ةرئاد
 . نيرخآلا نادجو ىلإ لصت ةرثؤم ةروصب لاعفنالا كلذ لقني مث « ًالوأ هب وه

 يحلا يثادجولا بناجلا كلذ وه هلوانتي عوضوم لك يأ نفلا انيلإ هلقني نأ يبني يذلاو
 لك ينهذلا ثحبلاو ةفسلفلاو ملعلل عديو . عوضوملا بناوج نم هريغ ال .. رثؤملا لعفنملا
 تلعفنا يتلا « سفنلا » هيف لخدت ال « تحب يرابخإ وأ يليجست بناج لكو « يدي رجت بناحج

 . نیرحخالل اهاعفنا لقن يآ تبغر مث هب

 امك « عقاولا» لجستف « نفلا ي اصلاح ًايملع ًاوحن وحنت يلا بهاذملا ناف مث نمو

 الو ‹ روصلا نم لقنت ام اتعي ال يلا 0 مارت اک وأ ‹ ةدرابلا ةينهذلا نيعلا هارت

 سرت ةلاح .. لمعما يث يلاسفتلا للحملا هاري امك أ « لالظلاو ءاوضألا نم طقتلت اع لعفنت

 بهاذا هذه . . اهلثعو اهمضه يهو یتش 2 تازارفا قتلا اه زرفتر شامت ةيررعش ةب ر ل

 نم لوألا رصنعلا صقتت اہل لوذبم دهجو ةعاربو ةقد نم هيف نكي امهم ًاثيدر انف جتنت

 . نادجولا ةرارح وهو : نفلا رصالع

 ةيشمتم نفلا ماع ي ةسكن اهريغو « ةيحيبطلا» و « ةيعقاولا» بهاذملا هذه لثم تناك دقو
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 امترفن ببسب « نيقباسلا نينرقلا ين ابروأ تباصأ يلا ةلماشلا ةيسفنلاو ةيحورلا ةسكنلا عم
 ( ةعيبطلا ءارو اميف ) روظنملا ريغل لاعقنالا عباط ذختيو لايخلا ي قلحي ءيش لك نم ةمومححملا
 ! لالظ وأ ءاوضأ وأ قيوزت ريغب «وه » امك « عقاولا» سملت نأ يف كلذك ةمومحملا اهتبغرو

 يذلا عقاولا . «ةداملا» عقاو طقف تبثتل هلك « سفتنلا» عقاو يغلت اهلل .. ةسكن يهو
 ةيملعلا « تالآلا» هردقتو هلجست ااو « هع وقت الو هريدقت يف ةيرشبلا سفنلا لخدت ال

 يدبتل ال ‹« ليجستلاو طاقتلالل ةيملع ةلا درج ىلإ مث نم ةيرشبلا نيعلا لّوحتو تاودألاو

 ! ليجستلاو طاقتلالا ةيلمع يف اهتاذب لحدت وأ اأر

 ةرظنلاب ةرثأتم .. ةداملا بناج ىلإ هرغصتو « ناسنإللا» ةميق ىغلت اہنأل كلذك ةسكن يهو
 ‹ لقأ ةميق سكعلاب لب < ةداملا ةميق نم ىلعأ ةميق هل لعجت ال يلا « ناسنالل ةيناويحلا ةيدامل
 يف وه رثؤي ال نيح ي « درڀ مٺ وأ دارأ هل عضخم « ًايمتح » ًاريثأت ناسنالا ين رثؤت ةداملا نل
 ! توريملاو يمتحلا عباطلا تاذ ةيتاذلا اهنيناوق بسحو ! اهتبغرو اهاضرب الإ ةداملا

 ةيناسنإلا سفنلل دري نأ يغبنب . . ةسكنلا هذه نم قيفي نأ يغبني « يناسنإللا » نفلاو

 ًائيش اهفصوب ةداملا ءازإ اهرابتعاو . ىربك ةينوك ةميق اهفصوب يتاذلا اهرابتعا .. اهرابتعا
 !! هل ًارخسم ال ناسنإلل ًارخسم

 . سفنلا لالخ نم امنزو ذختتف دوعت « عقلا » نإف اهرابتعا ةيناسنالا سفنلل دري نيحو
 . سفتلا لخاد ين اهعقاو الإ عقاو ام نوکی الو

 يلا « ةيملعلا» قئاقحلاك ناهذألا يف ةررقم نوكت نأ يغبني ةقيقح .. ةقيقح هذهو
 دجو اذا الإ - ناسنإلل ةيسنلاب - الص ًادوجوم ءيش سيلف . نامرلا اذه يي سانلا اهدبعتي

 . هل ةبيجتسم تكرحتو هب تلحفناو سفنلا ي
 رحتیو كح هب لعفني نيح ليمج هنإ هنع بوقت كنا .. «ليمجلا» رظنملا اذه ذحخ

 ريغ وأ <« ليمج ريغ وهف الإو . كسفن لخاد يت هدوجوب تنا « سحت » نیح . وک

 . يسقنلا كملاع يف قالطإالا ىلع دوجوم

 « عقاو» الإ . كنادجو رحتو كرعاشم المت يلا ة ةركفلا هذه ذحخ ء رحلأالا بناجلا يلو

 ككولسو كروعش يف رثؤيو . هب لعفنتو هعم لعافتتو هشيعت « كيلإ ةبسنلاب مخصض ييسفن
 دنع هل نكي ملو كريغ دحأ هرصبي مل ولو « كيلإ ةبسنلاب « عقاولا» وه وهف مت نمو . كلمعو
 . دوجو ك ريغ

 دوجولا ركنت ىلا ءافوجل ا ةيلاثملا ةفسلفلا ىلإ دوعن نلف ! ىضوف تسيل - دعب - ةلأسملاو
 ماعلا ةيؤرو < ةيناسنإلا سفنلل رابتعالا در درجم وه امنإو ... سوسحملا يداملا مماعلل يتاذل
 يف - هنأل « سفنلا هذه لالخ نم - يتاذلا هدوجو ي كش ال يذلا - سوسحملا يداملا

 . ينادجولا مهرثأتو هب يسفنلا مهرثأت لالخ نم الإ سانلا ةايح ين رثؤي ال - عقاولا
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 يمالسإالا روصتلا يق ةيرشبلا فطاوعلا

 الإ ةيداملا سانلا ةايح ين رّيغت ثدحي ال هنأ عقاولا نأل « يرشبلا نادجولل كلذك رابتعالا
 . تابغر نم هيف امو « تاقاط نم هيف اب « لماشلا يناسنإلا دوجولا لالخ نم

 . ةصاحخ نونفلا ملاع يو ةماع ةيناسنإلا ةايحلا يف يرشبلا نادجولا ةميق انررق ذإو
 . نفلا ةعقر يت اهلغشت ىلا ةحاسملاو «‹ ةفلتخملا ةيرشبلا تانادجولا نع ثيدحلا ىلإ دوعن

 ةلماش نفلا اهروصي ىلا تانادجولا نوكت نأ يضتقي ةيرشبلا ةايحلا ةحول ين قسانتلا نإ
 ناولأ نم نيعم نول ىلع ةروصقم ال « امتالاجو امتالاح فلتخم ين « ةيرشبلا فطاوعلا لكل
 . ةايحلل هريوصت يف نفلا اس راع, نأ يغبني يلا ةقحلا ةيعقاولاب قيلي يذلا وه كلذو . نادجولا

 بدألا ىلع علطيو « هنم ثيدحلا ةصاخو « نفلا يف يملاعلا جاتنإلا ىلع علطي يذلا نكلو
 الو ةلقتسم ةيتاذ الو دعاوق الو ةياغ الو فده الب مايالا هذه ي شيعي يذلا روزملا يب رعلا

 .. اهلك نونفلا هذه ىلع بلاغلا وه ةيرشبلا فطاوعلا نم ًادحاو ًانول نأ ىري « موسرم جهنم

 . سنجلا فطاوع وهو
 نم ةقاط امنأو « يرشبلا نايكلا ين ةقيمع ةليصأ سنحلا فطاوع نأ ين كش نم امو

 دحوألا عفادلا اهنإ لوقي نم .. نكلو .. مهكولسو سانلا رعاشمل ةهجوملا تاقاطلا رک أ

 ؟ هيجوتلاو ريثاتلاب درفتملا

 لك يف لب « رشبلا ةايح ين ةقيمع ةقيقح - هتايوتسم عيمجو هلاوحأ عيمجب - سنحجلا
 امو ‹ ممسفنأ نمو « ضرألا تبنت ام ‹ اهلك جاوزألا قلخ يذلا ناحبس » : ةايحلا نايك

 . °” « نوملعي الل

 يف ًاضيأ ةدوجوم يه لب « طقف ةيرشب ةقيقح تسيل .. ىثنألاو رك ذلا .. جاوزألاف
 « ةدالا ماع ي كلذك ةدوجوم اهنا ثيدحلا ملعلا لوقي لب . تابنلا ملاعو ناوربحلا ماع

 اظفحيل « ماودلا ىلع نيبذاجتم « ةقلخلا ي نيلباقتم « نورتكلإو نوتورب نم ةرذلا ءانب يت
 ناويحلاو تابنلا ملاع يل ةايحلا نزاوت ناسنجلا ظفحي امك « امن زاوتو « ةدماحلا» ةيلخلا ءانب

 . ناسنالاو

 ةتباث ةاون رصانعلا نم رصنع لك ةرذ يف نإ : بجعأو كلذ نم برغأ ملعلا لوقي لب
 « ةاونلا زكرم ةبسنلاب داعبألا ةيلاوتم تاقلح ين اهوح رودي تانورتكلاإلا نم ًاددعو اهزكرم يف

 ةنوكم ةقلح لك تناك اذإف . ةصقان ًامئاد نوكت تاقلحلا هذه نم ةريحخألا ةقلحلا نإو

 )١( يمالسإلا روصقلا ي لامحلا» : يلاتلا لصفلا ين قسانتلا نع مالكلا رظنا ١ .

 ) )۲سي ةروس ]۳٦[ .
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 يمالسألا نفلا جهنم

 يآ نإو « ةثالث وأ نيئثا نينورتكلإ ةريخألا ةقلحلا نوکت دقف . الثم تانورتكلا ةينامت نم

 وه هتقلحب ةصقانلا ةريخألا هتقلح هل لمكي يذلا رصنعلا عم الإ ًابثايميك دحتي ال رصنع
 !! ءايحألا ملاع يت جاوزألا لعفي امك امامت .. ةصقانلا

 ! ءاوسلا ىلع ىحلاو دماحلا ي ةزجعم ةقد

 الو ةديحولا ةقيقحلا وه سيل - ةايحلا نايك ين هقمع لك ىلع - سنجلاف كلذ عمو
 ! ءاتبلا ين ةبلاغلا ةَقيقحلا

 ةيقيقحلا هتحاسم امو ؟ ةياغ وأ ةايحلا نايك ين ةليسو وه له : لأن نأ ًالوأ ىغبنيف

 ؟ نايكلا كلذ ي
 . ةياغ ال ةليسو هنأ ىلإ ريشت ةايحلا قئاقح لك
 <« ربك ةياغل ةليسو هرودب وه وأ . ةياغلا وه كساهلاو . كساتلل ةليسو ةرذلا ءانب يت وهف

 . تانئاکو تاقاط نم هيف ام هلک نوکلا نیوکت یه

 ةليسو هرودب وه وأ « ةياغلا وه عونلا ظفحو عونلا ظفحل ةليسو ناويحلاو تابنلا ين وهو -
 . ةرداقلا ةقالخلا ةردقلا قيقحتو « نوكلا يف ةايحلا عيونت يهو < ربكأ ةياغل

 . هتاذ ين ةياغ سيلو « هتيقرتو عونلا ظفحل ةليسو كلذك ناسنإلا ين وهو
 هلئاسوو هفادهأ لك شيعي هلعجت « ةكردم ةيعاو ةوق بهو ناسنإلا نأ رمألا يأ ام لك

 ين اہتالیثم نم ربکأ حبصتو < قمعتتو هسفن ي اهتحاسم عستتف « ًاعيمج هنادجوو هیعوب
 . ناويحلاو تابنلاو دامحلا ماع

 ملاع ي - الغم - اهذخأي ال ةيناسنإلا سفنلا يف ةعساو ةحاسم سنحلا ذحأي مث نمو
 . ناویحل

 يف ةفينع « ةطيسب تامدقب « اهتاذ ةيسنجلا ةيلمعلا يف ناويحلا ملاع يف رصحني انيبف
 لماكلا مايصلاب رك ذلا دنعو « لمحلاو باصخالاب ىثنألا دنع يهتيو « ةظفو نايحألا بلاغ

 ةريثك رعاشم ناسنإلا ملاع ين وه اذإ .. ديدحجلا مسوملا لحي ىتح يسنج طاشن لك نع
 ‹« فلاإإلا ةدومو « سنحلا قوش هيف لحخدي .. لغاشملا نم ناولاو « لزغلا نم نونفو . فطاوعو

 ريكفتلا هيف لخدي امك .. لامحجلاب ساسحإللاو « بذحجلا لئاسو يأ ريكفتلاو . برقلا ةبغرو
 هذه نم ىشانلا عمتجملا مظنتو .. ءابعألاو ءانبألاو ةرسألا ف ریکفتلا .. ءاقللا جئاتن ي
 اذه ةيملعلا لئاسولاو ةبرظنلا دعاوقلا عضوو <« ًايسايسو ًايداصتقاو ًايعاتجا ًاميظنت  ةقالعلا

 بلقني ال هتالاح نم ةلاح ةيأ ين هنكلو . ةيرشبلا سفنلا يأ ةعساو ةحاسم ذحأي .. معن

 ! ةباغ نوكي نأ ىلإ ةليسو هنوك نم بلقني ال . يعيبطلا هعضو نع - ةيوسلا سفنلا ي -
 ىرخأ تاحاسم ىلع ىغطي هنأل ةعساولا هتحاسم ذحخأي ال - ةيوسلا سفنلا ين - هنإ مث
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 يمالسإلا روصتلا يف ةيرشبلا فطاوعلا

 . ةحيسف ةلماش ةعساو اذكه يه ةيناسنإلا سفنلا نأل نكلو ‹ رعاشملا نم هريغل ةصصخم
 نأ نودو « ءيش ىلع اهنم ءيش ىغطي نأ نود « عساو قاطن ىلع رعاشملا لكل عستت مث نمو
 . سفنلا ةحفص يف ريخألا اهقسانت لتخ

 اهني وكت دسفي ال - ةيوسلا - سفنلا ين ةعساو ةحاسم ذحخأي نيح - ىرخأ ةرم - هنإ مث
 ًاصلاح ًاسنج هفصوب زيحتي الو ددحتي ال . رعاشملا ةيقب نع هتاذب لصفني ال . طبارتملا يعيبطلا
 ءزج لك ىتتلي يلا « ةطبارتملا ةيوسلا سفنلا يف ليحتسم كلذف . سفنلا ةيقبب هل ةقالع ال

 نطاب يف لقعلا نع مسجلا نع حورلا لصفنت ال . فادهألا ةيقبب فده لكو ءزج لكب اميف

 ةيركفلا فادهألا نع ةيداصتقالا فادهألا نع ةيعاتجالا فادهألا لصفنت الو « سفنلا

 ةظحل ةيأ ين صلاخ سنج كانه نوكي ال مث نمو . ةايحلا عقاو يف ةيجولكيسلاو ةيحورلاو
 . “"ةايحلا تاظحل نم

 . سنجلا رعاشمل ينيقحلا حضولا وه كلذ

 ةعقاولا ةقيقحلا هضرفت نكلو . « نيدلا» هضرفي الو « قالحخالا» هضرفت ال يذلا عضولا

 . رابتعا لك نم ةدرجملا

 عدح نأ ةنوذأم تسيل يهف . هتفیفح ىلع رمألا جلاعت نأ يغبني ةقداصلا « ةيعقاولا» و

 . اهاوه ىلع هروصتو ام یءارتب امك هلیختت وأ « عقاولا نع سانلا
 « ةيوسلا مهتعيبط نع نوفرحني ام ًاريثك مهنإ : رشبلا ةايح يف « ةعقاو» ةقيقح دجوت ١ معن

 نومخضي . دوجولا اذه ةنوكم ا رصانعلا ةيقب باسح ىلع مهدوجو بناوج نم ًابناج نومخضيف
 . مقملا دعقملا مملاو لغاشلا لغشلا هناكو « هتاذ ين فده هنأك ودبي ىتح « سنج لا بناج ًالثم

 نكلو . اهروصت نأ يغبني ةقداصلا ةيعقاولاو . ةفرحنم ةقيقح اهنكلو . ةفيقح هذه . معن

 ! فارحنا اہنأ ىلع . اهتقيقح ىلع اهروصت
 ىرحخألا تارابتعالا نع رظنلا فرصب - هتاذ سنجلا راطإ لحخاد يفف كلذ عمو

 . ةدحاو ةجرد الو ًادحاو ًانول سنجلا نوكي ال - اهلك

 لطت يلا نويعلاو « ةئماظلا حراوملاو جئاملا دسحلا ين لثمتت يلا ةمراعلا ةوہشلا كانه
 . ةنوتجملا ةبغرلا اهم

 ىلع دي رت ام رفظت ىتح « ةانأو بيترت يف ةدعلا دعت يلا « ةربدتملا ةثداملا ةوہشلا كانهو »

 . لاجعتسا نودو لهم

 « بلقلا ىلع اهقيرط يت رمت اهنكلو « دسحلا نم عبنت يلا ةبهنلم لا ةراحلا قاوشألا كانهو »

 )١( لوصف « ةيمالسإالا ةيب رتلا جنم ما باتك نم لوألا ءرتا رظنا ١ مسجلا ةيب رت و « لقعلا ةيب رت "و « حورلا ةيب رت « .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 دسلا ةحيصب جزتم « ةفطاعلا » نم ًاطسق ابيطعب و « راكعلا » نم اہ ام ضعب نم افصیف

 . فرهللا

 ىلع اهقيرط ين رع دق اهنكلو « بلقلا نم عبنت يلا ةفرفرملا ةرثاطلا قاوشألا كانهو »

 ةظفتحم لظت امنكلو « راكعلا ضعب اب طلخم دقو « قرحملا هبيف ضعب ابيطعيف . دسجلا

 ءاعصلا نم رشکب

 ال ًاقلطم ءافص تراصو « هلک راكعلا نم تيفص دق « ةلاحلا حورلا ةتارشا كااتهو ر

 بصي يذلا راطإلا نم ىتح ًاصلاخ لامحلا قش قشعت . دويقلا فرعت ال ةعاعشاو ١ دسحلا فرعي

 ! هبف
 ! ريبعتلا الع ردقي الو « ظافلألا اهكردت ال ىرخأ ناولأ كانهو

 فلتخت اہنكلو ‹ لصألا ي كرتشت ٠ سيساحألا نم تاثم ةفلتخملا ناولألا هذه نيبو
 . ۾ فالتحخا دشا اسب امف

 ‹ روعسم يناويح مہ انآ لع اھلک سنجلا رعاشم ریوصت رربی عقاولا مل اع نم رربم يأف
 ؟ لوحخدملا خوسمملا يب رعلا صصقلاو « هلك ماعلا ين ثيدحلا صصقلا هب حفطي يذلا كلذك

 ةه # #

 . ةليصأ ةقيمع ةمهم ةقيقح مالسإلا رظن ي سنجلاو
 ‹ ضرألا تبنت امم » نوكلا ةينبل ةنوكملا « جاوزألا» ىلا ةينآرقلا ةراشإلا انب ترم دقو

 : سنجلا ةقيقحب قلعتت ةرثك ىرخأ تاراشإ نارقلا ينو . «نوملعي ال امو < مہسفنا نمو
 . 5 ةمحسرو ةدرم کنی لجو ایل اوتکسًاجاوزآ کسفنآ نم کل قاخ نآ تا رسوا
 . «ةمحرو ةدوم» : هلوقو «اهبلا اونكستل» : ىلاعت هلوق دنع ةفقو قحتسي صنلا اذهو

 نم فدا وه - ةحارو رارقتساو ةنينأمطو نوكسو ءوده نم هيحوي ام لكب - نكسلا

 باذعلاو بعتلا سيل . لابلاو ركفلا ةلغشم سيل هنإ . ناسنإللا ملاع يف « جاوزألا» قتاخ
 علطتلا سيل . أدب ال يذلا ًامظلاو يوترت ال يلا ةمئادلا ةفهللا سيل . بارطضالاو قلقلاو
 وه .. ةحارلاو ءودحلا وه .. نكسلا وه اعاإو . لابخلا ثرويو ةقاطلا دفنتسي يذلا مئادلا
 . فادهألا هذه ءادأ ىلع يوقيو « هتايح فادهأ قيقحت نم ناسنإلا نك يذلا رارقتسالا

 . دودولا فيطللا سنألاو ةيدنلا ةمحرلا .. ةمحرلاو ةدوملا يه نيسنجلا نيب ةقالعلاو
 قلخ» : نيمحارتملا نيداوتملا ةدحاولا سفنلا يّمْش نكي يذلا قرشملا يضارلا وجا اذه ي

 . ۲ ًاجاوزأ مكسفنأ نم

 : «مالسإالاو ةيدالا نعب ناسنالا ۱ بات ن (1)

 . ۲١3[ مورا ةروس (۲)



 يمالسإإلا روصتلا ف ةيرشبلا فطاوعلا

 . “۲ نمم سابل متأو مكل سابل نه» : كاذل لمكم ةقالعلا نم نول رخآ صن يفو
 سابللاف . نأ ين حورلا ةقالعو دسجلا ةقالعل عراب ريوصت ةليلقلا تاملكلا هذه يف »

 هدق ىلع لصفم هتاذ تقولا يف وهو « هب راتسي يذلا رتسلا وهو . ناسنإالا ندبب ءيش قصلا

 دحاو دسج امه اذإف نايقتلي : ضعبب امہضعب ءيش قصلأ ةأرملاو لجرلاو . ديزي الو صقني ال

 ناوفهب ًادبأ امو . دودح امف فرعت الف رحآلا يف امهم لك بوذي ةظحل يفو . ةدحاو حورو
 . هسبالب سابللا داحتا هبشي يذلا قيثولا لاصتالا اذه ىلا

 ماودلا ىلع امهو . ةنايصو رتس ةيدسجلا ةيحانلا نم امهف . رخالل دحاو لك « رتس امه مث»
 ىلع امهنم لك صرحي « نيفلاتلا نيجوزلا نم دحأل رتسأ دحأ سيلف . يسفنو يحور رتس
 كلذك امهو . نويعلاو هاوفألا هبهنتف ءيش اهم فشكني نأ هرارسأو هسفنو هلامو رحآلا ضرع
 ةرجاملا ىذأ نم هسبال بوثلا يني امك <« ءوسلا لامعأو ةشحافلا نع امهنم الك يخت ةياقو

 ٍ . ريرهمزلاو
 ‹ هيلإ حيرتسيف هبحاص هسباي . دقلا ىلع اطوبضم هليصفت يب سابللاك كلذ دعب امهو»

 . نيرظانلا بجعتو اهبحاص بجعت ًالامجو ةنيز هب بستكيو « هطيحم يف ًاطيشن كرحتيو
 . « قيمع لماش دحاو هيبشت يأ اهلك يناعملا هذه ريوصت نم عدبأ سيلف

 . "«مكل ثرح مكؤاسن» : ةقالعلا هذه نم رحخآ بئاج ثلاث صن ينو

 ثرحلا ةروص تابنلا ملاع نم هل ريعتسيو . لسنلا يهو جوازتلا نم ةياغلا رك ذي انهو
 ! ضعب نم اهضعب ىبرق جئاشو تاذ ةايح اهلك يهف « تابنإللاو

 . مالسإلا روصت يف ‹ ىشنألاو رك ذلا « نيجوزلا نيب ةقالعلا ةروص لمتكت كلذ نمو
» « 

 راكفأو رطاوخو رعاشم نم نيسنجلا نيب يرطفلا بذاجتلا هثدحي امع مالسإللا لفخي الو
 < سومانلا عم راس اه : ءيش لك هب سيقي يذلا مئادلا هسايقع اسيقي هنكلو . كولسو

 وهو ًأطخ وهف سومانلا اذه فلاح امو . باوص وهو حلاص وهف « نوكلاو ةايحلا سومان
 . حلاص ريغ لمع

 هيلع ريسي يذلا هجهنم نأل . راكفأو رعاشم نم هلوح فري امو « سنجلا ركني ال هنإ

 ةرذقتسم ال ‹ رونلا ضرعم يو ةفيظن « اهلك ةيرشبلا تاقاطلاب فارتعالا وه سفنلا ةحلاعم يت

 . مالظلا ي ةسلتخيم اللو

 )١( ةرقبلا ةروس ]1۸۷[ .
 ) )۲«مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإالا» باتك نم .

 ) )۴ةرقبلا ةروس ]۲۳[ .
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 يمالسالا نفلا جهنم

 اهقلحخ دقو « تاقاطو عفاودو لويم نم هيلع لمتشت ام لكب « ةرطفلا قلاخ وه هللا نا

 الع عطقيو تبکتل ال » هماظنو نوكلا ةينب يف امه موسرملا اهرود يدؤتل « ةياغو ةمكحل

 . قي رطلا
 دوجولا فده نأل « بذبلتو عفترت نأ ةرطفلا هذه نم بلطي هتاذ تقولا يأ هتلا نكلو

 « ةايحلا رارمتسا درج سيل - دوجولا قئاقح لك هررقت امكو مالسإلا هنع ربعي امك هلک

 . لامكلاو لامحلا ةبترم ىلإ اهب لوصولاو « اهليمجتو اهعفر نكلو

 نم لمع لك مالسإالا هب سيقي يذلا سومائلا كلذك وهو . ربكألا نوكلا سومان كلذ

 . ناسنالا لامعأ

 ي مالسإألا عم ةرئاس يهف ... ةدعاص ةركفو ٠ دعاص لمعو « دعاص روعش لكف

 . هي رط
 . قيرطلا نع ةلاض ةفرحنم يهف .. ةطباه ةركفو ‹« طباه لمعو « طباه روعش لكو

 . ريبكلا سومانلا يف رحآ ءيث لكك سنجلا رعاشمو

 يدؤي ام لك . كساهلاو ةوقلا ىلإ يدؤي ام لك . ةعفرلاو دوعصلا ىلا اهنم يدب ام لكف

 ‹ ليمج وهف .. حاورألا ةقالطو سوفنلا ءافصو رعاشملا لامج ىلإ يدي ام لك . نزاوتلا ىلإ

 . بولطمو « حابمو

 < ككفتلاو لالحنالاو فعضلاو « ناويحلا ملاع ىلإ ةسكنلاو طوبا ىلإ يدؤي ام لكو

 . حورلا ةقالط قتنخت يلا ةوہشلا ةمارعو رعاشملا ظلغو « نزاوتلا دقفي يذلا فارحنالاو

 . مارحو « ركنمو « حيبق وهف
 ضرألا دودح يأ هيلع فراعتملا دودحملا قيضلا ىنعملاب « ًايقلخ» ًامكح كلذ سيلو

 نم عسوأ يه امنإو . دودحلا هذه ين رصحنت ال مالسإلا يف قالحخألاف . سانلا نم اهيلع امو
 ‹ ةايحلاو نوكلا مكحي يذلا ريبكلا سومانلا نم ءزج املأ . نوكلا ةينب ين قمعأو ًادج كلذ

 ةينب نم ءزج هتاذ ناسنالاف . هدحو ناسنالا دق ىلع ًالصفم الو < هنع ًالصفنم ايش تسيلو

 . طيحملا لماشلا هسومات ىلع هعم ريسب ٠ نوكلا

 . اتافصاومو اهميق ضرألا ددحت ¿ ضرألا ي « ةيلحم » ةعانص قالخألا تسل

 انإو . مهراكفأ روطتو مهلاوحأو رشبلا ءاوهأ بلقتب امسيياقم بلقتت « ةيرشب » ةعانص الو
 هترطف يف نوكلا عم ييتلت يهو . ناسنإالاو ةايحلاو نوكلا رطاف اهرطف ةينوك ةعانص يه
 . 'لامجلاو نزاوتلاو ىقتسانتلا ةرطف : ةلماشلا

 . « يمالسإالا روصتلا ي لامحلا» يلاتلا لصفلا رظنا (1)

Y۲ 



 يمالسإلا روصتلا يأ ةيرشبلا فطاوعلا

 اذهب ةيمالسإلا قالخألا اهمكحت - ناسنإلا ةايح ين ءيش لكك - سنجلا رعاشمو
 . دوجولا سومان نم دمتسملا « لماشلا موهفللا

 . رومألا ةيقب ين هريغ جهن ىلعو « ةيسنحلا لئاسملا ين صاح جهن ىلع ريسي ال مالسإالاف
 . ربك ألا سومانلا عم ةيشمتملا ةدحوملا هترظن ساسأ ىلع اهلك لئاسملا يف ريسي اعتإو

 اوتسحاف متحبذ اذاو ء ةلتقلا اونسحأف مااتق اذإف .. ءيش لك ىلع ناسحإالا بتك هللا نإ »

 1 ٩ هتحیبذ حریلو « هترفش مک دحأ دحيلو « ةحيرذ]ا

 لامجو ءادألا لامج ... لامحجلا يأ ... ًانسح ءيشلا لعج وه انه دوصقملا ناسحإلاو
 . "” ليتقلا لتقو ةحببذلا حبذ ين ىتح « ءيش لك يف لامجلا .. ريكفلا لامجو ساسحإإلا

 مالسإلا ابلطي يلا ةريثكلا ناسحإللا يحاون نم ًادحاو الإ سيل سنجلا رومأ يب ناسحإلاو
 . روعشلاو لعفلاو لوقلا يي

 لماعتلاو ‹ يلالا لماعتلا ين اهطرتشي امكف « سنجلا رومأ ين ةفاظنلا طرتشي نيح وهو

 : هسفن عم هلماعتو هبر عم ناسنإلا لماعتو « يلودلا لماعتلاو « يسايسلا لماعتلاو « يعاتجالا

 ‹ نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو ٠ نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا « نونمؤملا حلفا دق »

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ - نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو « نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو

 مهتانامأل مه نيذلاو - نوداعلا مه كغلوأف كلذ ءارو ىختبا نف « نيمولم ريغ مہناف م اأ

 نوثري نيذلا ‹ نوثراولا مه كثلوأ ‹ نوظفاحي مہتاولص ىلع مه نيذلاو « نوعار مهدهعو
 , «٩ نودلاخ ایف مه < سودرفلا

 ةفاظن . روعشلاو لمعلاو ركفلا يف ةفاظنلا . ةايحلا نورش لك لمشت « ةدحاو ةدعاق

 عم لماعتلا يب ةفاظنو . سنجلا ي ي ةفاظنو . لالا يف ةفاظنو . ناسللا يق ةفاظنو ةالصلا يف

 يلا ةفاظنلا فونص نم ةدحاو الإ سنجلا ةفاظن امو .. دهعلا ظقحو ةنامألا ةباعر ي سانتلا

 . هللا عم هسح ين لماعتي يذلا نمؤملا ملسملا اهوج ين شيعي نأ بحجم

 دعبتست ىتح امناذ ي ةرذق تسيل يهف . سنجلا رعاشم ميرحت هلك كلذ ىدؤم سيلو

 سنجلا ةفاظن نع ثيداحألاو تايآلا نم ةريثكلا دهاوشلا انب ترم دقو « تافاظنلا لاج

 ِ مالس الا سح

 ةقالع لحلاد ين الإ هب سحي وأ سنحلا نع ناسنالا ثدحتي الأ كلذك هادؤم سيلو
sb. 

 )١( نہاو يئاسنلاو يدذمرنلاو دواد وباو ملسم هاور ٠ ةحام .

 ) )۲لصف ارقا ١ هتحیبذ حريلو ٩ «لوسرلا نم تاسبق» باتك يف .

 ) )۳نونمۇملا ةروس ]١ - 11[ .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 هل لهؤت براجتو راکفأو رعاشم جاوزلا قبست امإو . نيجوزتم نودلوي ال سانلاف . جاوزلا

 . قيرطلا هل دهمتو

 . مالسإلا رظن يف ًامارح تسيل «فطاوعلا » هذهو
 . كولسو لامعأو راكفأ نم اہحصي امو <« بحلاو باجعالا فطاوع

 نم دمتسملا مكحلا .. روعش لكو رخأ لمع لك ىلع مكحلا وه ايلع مكحلا اعنإو
 : سوماتلا

 ؟ قيرطلا نع فرحنت مأ ؟ نوكلا ةرطف عم قتفتي يذلا رودلا يدؤت له
 فده قيقحت ىلإ فدہت - ةقلخلا يمص يف ةيرطف يهو - فطاوعلا هذه تناك نإ امأف

 ةيوقت ىلإ فدهت ؛ ةجتنم ةرمثم ةفيظن ةقالع ين ةيناسنإلا يَمش طابترا ىلإ فدہت ؛ ةايحلا

 . سومانلا عم ةيشمتم « ةيعيبط يهف ... دوعصلا قيرط يف هعفدو نيقشلا نم لك نايك
 يمالسإالا نفلا ةمهم نم ءزج « ةيحوم ةليمج ةينف ةروص يف اهزاربإو اهفصوو اهنع ثيدحلاو
 . ليصألا

 ةلقتسم ةياغ هسفن نم لعجم لب « ةيعيبطلا هتياغ ىلإ ىعسي ال .. ًاثبع تناك نإ امأو

 سومان نم ًاءزج تسيل اهنأل ‹ نفلا ةمهم نم ًاءزج تسيل يهف .. ةايحلا نايك نع ةلصقنم
 . ةايحلا

 < عضو يأ ىلع يضقت « ةيجولويب ةرورض » سيل هنأ سنجلا لئاسم يف ةايحلا سومانو
 ! ناويحلاو تابنلا ملاع ي ىتح

 ؟ لاما ناك ميفف الإو

 . هللا اهقلح ىلا ةايحلا ةرطف . « ةعيبطلا» ةرطف لامحلا»

 . ءادألا ي ناسحإإلا ىلإ ًاہئاد فدہت اہنکلو ‹ ةرورضلا ءاضقب ىنتكت ال ةايحلاو ١

 ؟ ناولألا ةقسانتملا ىذشلا ةحايفلا ةليمحلا ةرهزلا هذه تيأرأ ١

 ؟ «ةرورض» كلذ نأ نظتأ »

 كلذك دعاستو ! سانلل ءافشو ءاذغ لسعلا اهم جتنيف لحنلا اهيلإ بذتجتل : اولاق »
 ! تابنلا حيقلت ي

 لك ةرهزلا ين نوكي نأ لحنلا ىلإ سايقلاب « ةرورضلا» نم له ؟ كلذ نظت لهف ١
 ؟ لامحلا اذه

 طيحب امك ةنتافلا ةجرألا ةرهزلا ىلع طحيل هنإو < عضاوتم قّلخ لحنلاف ! هللاو الك »
 . لامحلا ةيداعلا ةرهزلا ىلع

 طس ي مت نا نكع ر « ةيجولويبلا» فادهألا لكو ! ةرورض نذإ ةرهزلا لامج سيلف »
 . راهزالا لمجا ٤ مت امک ةرهز

V٤ 



 يمالسإلا روصتلا ين ةيرشبلا فطاوعلا

 ؟ ةعيبطلا هذه تیارو »

 ؟ ديلولا حبصلا لامج تيأرو ةعدبملا فشلا ةرمح تيأر»

 ؟ نادجولا زينو سافنألا رهت ىلا لامحلا ةعور تيأر
 .. فايطألا هرمعت اغأك نك اسلا ليللا يف هارت « جوملا برسنم ةياهن ريغ ىلإ دتمملا رحبلاو »

 ؟ حابشألا وأ

 ةب راسلا اهفايطأو « اهلظو « اهئوض يف رحسلا معط تقذو ؟ اهتقذ له .. ءارمقلا ةليللاو »
 ؟ سومهملا ايدحو

 ؟ ةرورض كلذ نظت له »

 ؟ لامجلا اذه ريغب ةعاطتسمو ةنكمم ةايحلاو « هلك كلذ يث ةرورضلا ىه تنيأو »
 ؟... هجوألا اذه تیأرو »

 .. ةقسنملا عيطاقتلا كلت .. راوغألا ىتيمع ماع امہنم لطي ناتللا ناتملاحلا نانيعلا ناتاه
 ؟ تامسقلا ءارو نم لطت يلا «حورلا» كلت .. ربعملا ىنعملا اذه

 ؟ ةرورضلا امو ؟ ةرورض كلذ نظت»

 لمجأو هجو حبقأ ين متت سفنتو بارشو ماعط نم « ةيجولويبلا » تايلمعلا لك تسيل »
 ؟ ءاوسلا ىلع هجو

 نع رظنلا فرصب رك ذ لکو یثنأ لک ين ققحتي سيلا . هتاذ سنجلا ءادن .. لب »
 ؟ لاما كلذ

 . «لامج» وه اعأو «ةرورض» سيل هنإ . الك »

 . "«ءادألا درجم ال ءادألا ين ناسحإ وه »
 ٠ ةثيدحلا ةيب رغلا « ةيعقاولا » اميلع موقت يلا ةفرحنملا ةركفلا كلت مالسإالا لبقي ال مث نمو

 ةقالع ةيأ نع رظنلا فرصب هتاذ ين ققحتي فدهو « ةصلاخ ةيجولويب ةيلمع سنجلا نأ ة ركف
 . طابترا ياو

 . هتيدامو ناسنالا ةيناويح ساسأ ىلع ةمئاق ةركف كلت

 . ةايحلا ةرطف ي قمعأو نوكلا ةرطف يف لصآ يهف « مالسإلا ةركف امأ
 ك

 دودحلا هذه ي نيسنجلا نيب طب رت يلا رعاشملا نع تدحتي نأ حیطتسي يمالسإالا نفلاو

 . ةفظتلا

 : ثيدحلا كلذل لثم حلاصلا خيشلا ةنبا عم ىسوم ةصق كلتو

 )١( هتحیبد حریلو » للصف « لوسرلا نم تاسېق» باتک نم | .



 يمالسإلا نفلا جهنم

 . نادوذت نیتآرما مہنود نم دجوو « نوقسي سانلا نم ةمأ هيلع دجو نيدم ءام درو الو »
 لوت مث ام یقسف . ريبك خيش اتوبأو ءاعرلا ردصي ىتح يتسن ال : اتلاق ؟ امکبطح ام : لاق

 ءايحتسا ىلع يشع امهادحإ هتءاجف .. ريقف ريخ نم لإ تلزنآ ال ينإ بر : لاقف « لظلا ىلإ
 : لاق صصقلا هيلع صقو هءاج املف « انل تيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي يبأ نإ : تلاق

 ترجأتسا نم ريخ نإ هرجأتسا تبأ اي : اهادحإ تلاق . نيملاظلا موقلا نم توجن فخ ال

 . “'« ... نيتاه ىتبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ يلإ : لاق . نيمألا يوقلا

 . هتماہشو هلبنو هتوقب باجعإلا فطاوع . لجر هاجت ةفيظن ىثنأ فطاوعل ضرع انهف
 . رادلا ىلإ قيرطلا ين - امهدحو - هعم يهو اضرع ىلعو اهيلع هتظفاحم يف ةلثمتملا هتنامأ مث

 . امنع اهوبأ مهفيو - لوجخلا ةييحلا ىثنألا ةقيرط ىلع - فطاوعلا هذه نع ربعت ةاتفلاو

 نم هوحن تسحأآ امع - انقیرطب - تربعو هب تبجعأ يذلا لجرلل اهجوزيو اهرقيو
 ةحارصو ريرقت ةياور هيوريف ‹ كولسلا اذهو فطاوعلا هذه رقيف نارقلا ءيجب مث . باجعإ

 . تابتإو
 ال « ةفيظن بح ةقالع لك نع ثدحتي نأ يمالسإللا نفلا عيطتسي قسنلا اذه ىلعو

 لمجأ زاربإ ىلإ امہنم دحاو لک عفدت امو ‹ اہیبحاص سفن ين اهرثأ نعو « فست الو فرحنت
 . ةايحلا يف هفده ديدحت ىلع هنيعتو املك ةع زع نم يوقت امو ‹ لامعاو رعاشم نم هدنع ام

 . هللاب هطب رت امو
 < بذحلاو دشلا نيب ةفطاعلا كلت تابلقت نع - عساولا نفلا لاج يق - ثدحتي امك

 ةئيضملا ةليمحلا ةفيظنلا هدودح شق هلك كلذ ماد ام .. ناشيجحلاو ءودملاو ‹ روتقلاو لابقاالاو

 . ةايحلا سومان ىلع ةيراجلا .. ةقرشملا
o 

 . ليبسلا نع ةفرحنملا ةطباملا سنحلا تالا نع ثدحتي نأ كلذك عيطتسي هنكلو

 . ةايحلا عقاوو سفنلا نطاي نم دوسالاو ضيبالا ضرع يضتقت « ةيعقاولا» ف
 : فسوي ةصق كلتو

 اهتيب يف وه يلا هتدوارو . نينسحملا يزجن كلذكو <« ًاملعو ًامكح هاتيتآ هدشأ غلب الو »

 . ياوثم نسحا ير هنإ هللا ذاعم : لاق . كل تيه : تلاقو باوبالا تقلغو « هسفن نع

 هنع فرصنل كلذك . هبر ناهرب ىأر نأ الول اهب مهو هب تمه دقلو . نوملاظلا حلفي ال هنإ
 ايفلأو . ربد نم هصيمق تدقو . بابلا اقبتساو . نيصلخملا اندابع نم هنا . ءاشحفلاو ءوسلا
 ؟ ملأ باذع وأ نجسي نأ الإ « ًاءوس كلهأب دارأ نم ءازج ام : تلاق . بايلا ىدل اهديس

. [YY Y۳} سصصقلا ةروس (١( 
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 يمالسإلا روصتلا يأ ةيرشبلا فطاوملا

 تقدصف ليف نم دق هصيمق ناك نإ : اهلهأ نم دهاش دہشو . يسضن نع ينتدوار يه : لاق

 هصيمق ىأر املف . نيقداصلا نم وهو تبذكف ربد نم دق هصيمق ناك نإو . نيبذاكلا نم وهو

 يرفغتساو « اذه نع ضرعأ فسوي . مظع نك ديك نإ . نكديك نم هنإ : لاق ربد نم دق
 ‹ هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما : ةنيدملا ين ةوسن لاقو . نيئطاخللا نم تنك كنا كبنذل

 نه تدتعأو نهيلإ تلسرأ نهركمم تعم املف . نيبم لالض يف اهارثل انإ . ًابح اهفغش دق
 نعّطقو « هنربكأ هنيأر املف . نهيلع جرحأ : تلاقو « ًانيكس نهنم ةدحاو لك تتآو اكتم
 يذلا نكلذف : تلاق . ميرك كلم الإ اذه نإ . ًارشب اذه ام هتل شاح : نلقو . نييديأ

 ني رغاصلا نم ًانوكيلو « ناجسيل هرمآ ام لعفي مل نئلو مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو هيف ينتعل
 ‹ نهيلإ بصأ نهديك يع فرصت الإو « هيلإ ىنوعدي ام يلإ بحأ نجسلا بر : لاق

 . «٠ ىلعلا عيمسلا وه هنإ نهديك هنع فرصف هبر هل باجتساف « نيلهاجلا نم نک أو

 ىسنت يلا ةيسحلا ةمارعلا تاعفد نم ةعفدو . يسنجلا طوبملا صصق نم ةلماك ةصق

 . رابتعا لك ةظيلخلا ةوہشلا ةعاس ين
 .. باوبألا تقلغو .. هسفن نع اهنيب ين وه يلا هتدوارو : ريبعتلاو فصولا ي ةحارصو

 ةنيدملا يأ ةوسن لاقو .. يسفن نع ينتدوار يه لاق .. هب تمه دقلو .. كل تيه تلاقو

 .. نييديأ نعطقو هنربكأ هنيأر املف .. ًابح اهفغش دق .. هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما

 بص نهديک ىع فرصت الإو .. ناجسيل هرمآ ام لعفي مل نئلو ... هسفن نع هتدواَر دقلو

 .. نهيلإ
 . ظافلألا لالخ نم لايخلا ين مستري مل ةروصلا نم ءيش يب ام
 . كلذ عمو
 ؟ سدجلا طوبه نع ثدحتت يلا ةصقلا هذه يف « سنجلا» معط دج فيكف

 طوبا ةظحلب باجعالاو سئحلاب ذذلتلا ةراثا ىلإ فد يذلا ضرعلا كلذ اهيف دجت له

 ؟ ةسوكوملا ةرطفلاو ةفرحنملا رعاشملاب ةعتملاو

 ةفرحنملا ةرطفلا كلت نم روفنلاب - هتحارصو هتنامأو هتقدو ضرعلا لامج عم - سحت مأ
 ؟ طوبملا كلذ نم ززقتلاو

 . مالسإالا ةقيرطب اهنع ريبعتلا داري نيح ةفرحنملا سنجلا رعاشم نع ريبعتلا قيرط كلذ

 . داسفا الو ذيذلت الو ةيسنج ةراثا الب « فصولأا ي ةنامأ
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ؟ ةايحلا ةحاسمو نادجولا ةحاسم نم سنجلا لمشي مک نکلو

 ؟ نونفلا ةعقر ين هتحاسم سيقنل < ‹ عقاولا ةقيقح ي هردق مک

 الو < عفاودلا هسفن ي عرطصت ال < مدو سنجبا ماع يف هتايح ناسنإلا شيب لع

 ؟ مومملا ددعتت الو < تالاعفنالا لحادتت

 .. ةريكلا فادهألاو ةداجلا تاماتهالا نم مهتايح تغرف نيذلا نوهنا نوغراقا ىنح

 تابغر مهسوفن يل رجتشت امنإو < ددحو سنجلا رعاشم ي مہ ایح نوضقی ال ءالؤه یتح

 | لاح يأ ىلع سنجلا ماع نم عسوأ اهنكلو + معن ةهفات - تش

 هتماخض نكت ًايأ - هسفن نم دحاو رصنعب ةايحلا شيعي نأ عيطتسي ال يوسلا ناسنإلاو
 هسفن رعاشم يف اهدوجو ققحت نأ دب ال يلا « ىرحألا هدوجو رصانع لفغيو - هسح هس ي

 . شیعی ماد ام هتایح قاوو

 لماش حساو نادم - بسحف اهتاقاط ىدحإ يهو - سفنلا ين اهدحو « بحلا » ةقاطف

 . لیمج اهلکو ‹ رثؤم اھلکو : بجعم اھلک < ‹ یتش سیساحأب ضیفب

 . دوجولا ةقيقح عم ةبواجنم شيعت ٦ يلا ةيوسلا ةيحلا سفنلا ةيثب وه بحللا

 . دوجولا لک لمشي .. لماش بح هنکلو

 . ةيرشبلا لكب هتقالعو .. ةايحلاو نوكلاب هتقالعو . هبرب ناسنإلا ةقالع لمشب

 < هتاذب ًاہئاق انف بعوتسب نأ نكع - بحلا ناولأ دحأ وهو - هدحو ىفالا بحلاو

 .. ءاقبلا هل هنا ءاش ام ةايحلا ةحفص ين ًايقاب « نفلا رصاتع لك ًافوتسم ًالماكتم

 ىتح اهقافآ نم عسوي ابو « ةقئار ةفافش راونأ نم سفنلا ىلع ضيفي اب . بحلا اذه

 ‹ لالتم قرشم صلاح رون اہنأکو حبصت یتح اہلایک نم عفرب اعو < هلك دوجولا لمشت

 هناو .. ةيرشبلا سيساحألا بئاجع نم ةبيجع هنا ... نطلا ةلقث الو دسحلا ةماتع هلحخدت الل

 . سيساحألا هذه نم ةمقلا ينل

 ةظحل يأ ةدحاو ةضمو .. رشبلا بلق ىلع قرشت يمإلا رونلا اذه نم ةدحاو ةضمو
 تاعالطالاو « تافاقثلا »و سيساحألاو براجتلا نم لايجأ هلعفت ال ام سفتلا يأ لعفت .. ةفطاح

 . ةايحلاو نوكلاب اتالص قمعتو سفنلا كرادم عسوت يلا

 لصتو .. سفنلا نطاب يل هلك نوكلا ةحفص ءيضت .. قربلا ةضموك ةفطاحخ ةضمو

 .. هادم ةقيقح كردي الو ةيداعلا هلاوحأ ين هيعي ال يذلا ‹« هلومشو هعاستاو هقمع لکب ناسنالا

 ‹ هدوجو تارذ دعبأ ىلإ ذفنتو « هقامعأ ىلإ لصت ةلص « ةدلاخلا ىربكلا ةقيقحلاب هلصت

 . نايكلا جزتمم دحاو ءيش سفنلاو يه اذإف ٠ سفنلا ين ةيح ةجيشو لكب جزتعأو
 .. دوجولا ةقيَمحب ةَميمعلا ةلصلا هذه .. ةلصاولا ةينادجولا ةشاعترالا هذه .. ةضمولا هذه

 ةقئارلا ةقارشإلا هذه .. رينيو ًالأالتيف متعملا نيطلا لالخ نم عشت يلا ةقرشملا ةضافتنالا هذه
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 يمالسإلا روصتلا يف ةيرشبلا فطاوعلا

 ًاريبعت تسيل وأ .. مالظلاو لطابلاو رشلا كاوشأ « كاوشألا نيب هقيرط ناسنإلل ءيضت يللا
 رعاشملا ىتشب ةثيلملا هتايح يب ةدحاو ةرم ولو « يوسلا ناسنأالا اہسراع يلا بحلا تاريبعت نم

 ؟ تالاعفنالاو

 ؟ تاظحللا عورأ نم ةظحل اهنأل . نونفلا عورأ نم انف تسيل وأ
 يف ىهو .. ةلصاولا ةفافشلا ةقئارلا ةليمحلا رعاشملا هذہب ةفوصتملا سوفن تألتما دقل

 ءادألا ةردق ةفوصتملا نم ًاريثك تاف دق ناك نإو .. ةايحلل ةريحخذو نفلل ةريخذ اهميمص
 ريبعتلل بولطملا ىوتسملا ىلع ميف رفوتت مل ةينفلا عئابطلا نأل < ةيلاعلا رعاشملا هذه نع ينفلا
 اذه ىلإ دوعصلا قيطت يلا « ةبوهوملا عئابطلا راظتنا يف مئاق نف هنكلو . ريبكلا نفلا اذه نع

 . نونفلا ملاع يف هنع ريبعتلا ديجتو « قماسلا ىقترملا
 < ابتاوام“و اضرأو « اايدوو اهرانأو اهابجم « ةعيبطلا» ين لثمتملا . نوكلا بحو

 ًاءزج لثيو يوسلا ناسنإلا سفن يف رطخم بحلا ناولأ نم ًانول سيلا ابك اوكو اهموجنو
 ؟ ةايحلا ي هشيعي يذلا يحلا « هعقاو» نم

 اهقيرط قشت ةريغصلا ةتبنلا ىلإ علطتلا يأ هتوشن دج يذلا بحلا .. ةيحلا تانئاكلا بحو

 علطتلاو .. ةعنايلا ةرمشلاو « مَكلا نم ةتبانلا ةرهزلاو <« معربلا نم ةتبانلا ةقرولاو « نيطلا نم
 ًاوهزم ًالاتخم يرحب قيشرلا ناويحلاو « هيلع ونحتو هللدت همأو همأ عبتي ديلولا ناويحلا ىلإ
 امل اب ‹ نضبقيو تافاص ريطلا ىلإ علطتلاو .. روسجلا رساكلا يوقلا ناويحلاو « هتقاشرب

 اعيش لغشيو سفنلا ين رطخب بحلا ناولأ نم ًانول سيلأ .. ةقيشر تاكرحو ةيهاز ناولأ نم
 ؟ اهعارف نم

 اعإو .. ةعفنم الو بحاص الو نيعم قيدص ىلإ هجتي ال يذلا بحللا .. ةيرشبلا بحو

 ةوحخألاو ىب رقلا جئاشوب مهوحن سحتو « ريخلا مه بحت « ةفيطل ةدومب ًاعيمج سانلا لمشي
 الو ‹ لقألا ىلع ًانايحأ ةيوسلا سفنلا اهب ضيفت « بحلا نم ًاناولأ لب ًانول سيلأ .. دودولا
 ؟ نايحألا بلاغ الو نايحألا لك لوقن

 عقاو لب « ةايحلا يأ هنزو هل عقاو وهو ‹ ينفلا ليجستلاب ًاريدج هلك بحلا اذه سيلأ
 انيعيو ‹ ةحيحصلا اهطوصأ ىلع ةيناسنإلا ينبي يذلا وه هنأل ‹ ةداشإلاو ليجستلا قحتسي

 ؟ اهترطف يف روحخدملا ىمسألا اہنايك قيقحت
 ةديحولا ةقيقحلا وه - بحلا ناولا نم طقف دحاو وهو - هدحو يسنحلا بحلا له

 !؟ ليجستلاب ةريدجلا ةديحولا ةقيقحلاو « سفتلا ملاع ي
 .. ناويحلا رعاشم ريغل مہسوفن عستت ال نيذلا « نوغرافلا نوهفاتلا الإ كلذ لوقي نم

 1 ؟ سنجل رعاشم ي مہتايح رصحنت ال ءالؤه یتحو
 روزملا يب رعلا بدألاو « ةيبروألا نونفلا هسرامت يذلا يسنحلا بدألا اذه هوشم خسم هنإ
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 ! موسرم قیرط الو ةياغ الو فده الب مايألا هذه ين شيعي يذلا

 بناوج نم بتاج كلذو .. سنجلا رعاشم ًاعساو لاج حسفي شي رغإلا بدلا ناك دقل

 ةثيرو ابروأ تناكو - ةينفلا سيياقملا ين هناكم ىلعو ةقئافلا هتعور مغر - ةريثكلا هتالالتحا

 تناك كلذ عم اهنكلو . انونف ين يسنجلا لاجملا اذه ةعس ىلع ظفاحت يتيرغإللا ثارتلا

 ةيناويحلا ةيداملا ةرظنلا سفنلا ماع يت قبطي ‹ ديورف رهظ ىتح .. دح ىلا ةنوزوم « « ةلوقعم»

 ةروعسملا تاناويحلا تقلطنا ذئدنعو . سنحلا لالح نم هلك يرشبلا كولسلا رسفيو « ناسنالل

 « هسبالم » لک نم ناسنالا يرعتو < ةشئاطلا ةموہنملا يستحلا راعسلا تاكرحبب نفلا ةحفص خطلت

 . نايرع همسرتو « اهدحو سدحلا ةظحل يق همسرتل < ةيونعملاو ةبسحلا

 نوالعو ثولملا ي فلا هقسلا اذه نودلقف «( يب رعلا جاتن الا ي نورؤزملا ءابدألا ءيج مث

 ! ناويحلا هنع ففعتسي يذلا مومحملا راعسلاب مهجاتنإ
 « « ي

 شيجب يذلا ديحولا نادجولا وه - ةطباملاو ةدعاصلا هتالاجمع  هدحو بحلا لهو

 ؟ ةيناسنإالا سفنلا هب
 ؟ عارصلا رعاشمو .. هركلا رعاشم ابف شيجت الأ

 سفنلا ي ةعساو تالاجم اهو « “"*ةرطفلا ين بحلل ةيزاومو ةيواسم ةيرشي ةقاط هركلا

 . ةايحلاو
 . هيلإ هجوتی ام بسحب « ةرمآريرشو ةرم ًاريخ نوکیو . طہہ و دعصی - بحلاک - ہرکلاو

 ‹ ءايحألا يت ثبنملا رشلا وحن < ضرألا ين داسفلا وحن ناسنإلا هب هجوتي يذلا هركلاف

 لک لمشی لماش عساوو ‹ لیبنلا بحلاک لیبن ہرک وه « فارحنالاو نايغطلاو ملظلا وحن

 . ةايحلا رومأ

 ةيهاركو ‹ مهلع دقحلاو « ساتلل ريخلا ةيهارك ىلإ هبحاص سفن يب لوحتي يذلا هركلاو

 فرحنم طباه هرك وه .. عفرتلاو دوعصلاو ةفاظنلاو ةماقتسالا ةيهاركو ٠ ليمج ءيش لك

 . ضي رم هثاش
 ‹ ةبلاغلا امهدحأ ةبسن نكت ًايأو . كاذ نمو هركلا اذه نم ًاناولأ اهعقاو ين فرعت ةايحلاو

 نع قداصلا ىعقاولا ريبعتلاو . ةايحلا عقاوو سوفنلا عقاو ي هلقثو هنزو هل نادجو هرکلاف

 يف اهريثأتو « سوفنلا ين اتاك ابتشاو < هركلا رعاشم ريوصتل الام حسفي نأ دب ال ةايحلا

 . روتبم صقان ريبعت وهف الإو . مهرعاشمو مهكولسو سانلا لامعأ
¥ 3 3F 

 . « ةيمالسإلا ةيب رثا جبنم » باتك نم لوألا ءزعإلا يق « ةيرشبلا سفنلا يف ةلباقتم طوطح ١ لصف رظنا (۱)
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 يمالسإلا روصتلا يآ ةيرشبلا فطاوعلا

 ... عارصلاو

 ! ةيرشبلا ةايحلا لك لمشي داكي عارصلا نإ
 ةباجتسالا نكعب ال يلا ةضراعتملا ةلحخادتملا هعفاودو هعزاون هسفن لحخاد ي ناسنألا عراصي

 ! رورملا يأ «اهتيولوأ» ددحتو « مظنتو طبضت نأ الإ « دحاو تقو يف اهلك امن

 مقلاو .. مظنلاو تاميظنتلاو .. ءايشألاو سانلا عراصي .. ةايحلا يف هريغ عراصيو
 ! تارايتلاو ىوقلاو

 ! عارصلا نم ةدحاو ةظحل هتايح ولخت نأ نكح الو

 يف نوكي امك ريخلا ليبس يف نوكيو « دعصيو طب - هركلاو بحلاك - عارصلاو

 . رشلا ليبس
 ىلإ اهيعسو ‹ رشلا ىلإ اهليمو « ةفرحنملا امتابغر سفنلا لحخاد يف مواقي ريخلا عارصلا

 اہب تطبه اہناشو تکرت نإ اہإف الإو ‹ میوقتو مئاد ھیجوت نم اھ دب ال سفنلاو . داسفلا
 ىندألا بناجلاب « ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ » . حورلا هقارشإ نع تلصفناو « نيطلا ةلقث

 اهرمأيو ءوسلا كلذ نع اهدريل ةرطفلا هذه نم عفرألا بناجلا لحخدتي مل ام « اهترطف نم
 . ريخلا قيرط يف

 . رورشلا عاونأ فلتخم عمتجملا يب مواقيو
 يسايسلا ملظلاو يعاتجالا ملظلاو يداصتقالا ملظلا ‹ هناولاو هعاونا عيمجم ملظلا مواقي

 لذلا الإ نوكلمب ال ديبعو ءيش لك نوكلمب ةداس .. ديبعو ةداس ىلإ سانلا قيرفت مواقي

 . نامرحلاو ناواو
 . حيحصلا يناسنإللا مهل ايك قيقحت نع مهلغتو سانلا دبعتست يتلا ةدسافلا مقلا مواقيو

 ناسنإلا فسري تايدوبع اهلكف . تاوهشلا وأ .. ناطلسلا وأ هاجلا وأ لاملل ةيدوبعلا مواقي
 . ناسنإلا نايكب ةريدجلا ايلعلا هقافآ ىلإ قلطني الف اهالغأ يأ

 هترظنو نوكلاو ةايحلل هترظنو هسفنل ناسنإلا ةرظن بلقت يلا ةدسافلا تاروصتلا مواقيو

 .. هللا ىلا

 ‹« اهردق قح ات اقاط ردقي الو لماشلا اهطيحم ين اهارب الف هسفن ىلا هترظن بلقت

 لفغيو « رحخأالا ضعبلا اب بجحيل اهبناوج ضعب زربيو « قيض قاطن يأ اب رصحنيف
 . ضعبب اضعب اهطابتراو امهومشو اهلماكت نع

 ىلع ًادوجو امل سحي ال وأ ء بحلاب امم هجوتي الف نوكلاو ةايحلل هترظن بلقتو
 هثرويو < ءايحألا نع عطقنملا قلغملا قيضلا هدوجو دودح ين هسفن رصحنتف « قالطإلا

 , ]٥۳[ فسوي ةروس (1)
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 يمالسإالا نقلا جهنم

 . يلسلا نايكلا اهم زثمشي ةنفعتم ةضيرم ةينانأ - قفألا قيض قوف - كلذ

 ةعشاخلا ةبحملا ةيدوبعلاب هل هجوتب الو « بحلاب هوحن سحي الف « هللا ىلإ هترظن بلقيو
 ف ةيباجبإو ةوق يلستلا اذه نم ةدمتسملا ‹ هل امنايك ةملسملا ‹« هردق ىلا ةنئمطملا « ةعلطتملا

 ‹ ءايشالا نم قلحخ ام لك ييو هناحبس هللا ي لثمتملا « قحلا» كردت الو . ةايحلا حقاو

 .. ءازحلا راد يث ةرحخالا يف مهدوجوو ايندلا ةايحلا يث سانلا دوجو يي لثمتملاو

 . سكعلا ىلإ هجوتي ريرشلا عارصلاو

 . ريمضلا ةحيص تكسيو ةيرطفلا ريخلا عزاون سفنلا لحاد ين تبكي
 . ريخلا ىلإ ةعزن لك عمتجملا ي مواقيو

 . ضرالا ي داسفلاب ىعسيو هلوسرو هللا براحيو . نيلزالا لدعلاو قحلا مواقي
 . هل نکو لطابلا دیژيو
 . ديبعو ةداس ىلإ سانلا قي رفت ديوي . يسايسلاو يداصتقالاو يعاتجالا ملظلا ديب

 . لاجملا اه حسقيو ةدسافلا مقلا دیۆيو

 . ساتلا نيب اهرشنيو ةدسافلا تاروصتلا ئشتيو

 . نيبغارلل ابحيو اه وعديو ةشحافلا عيشيو
 . ةابحلاو نوكلاو هتلاب سانلا ةقالع دسفيو

 . ةيرشبلا ةايحلا يأ عئاقولا ربک أا نم عقاو كلتو هذه هتاهاجتا ين عارصلا اذهو

 تدسفل ضعبب مہضعب سالا هللا عفد الولو» : ضرألا ي هللا هدجوأ ايلع ةككحلو
 . “۾ نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو ٠ ضرألا

 وأ ‹« نفعتو نسأو ريخلا دكرل « هل ريخلا ةعراصمو « ضرألا ين دوجوملا رشلا الولف
 مضعب ساتلا هب هللا عفدي يذلا عفدلا اذهو ةايحلا يف ةيقيقح ةيباجمإ هل دعت ملو فعضو لهرت

 الف ‹ جتنلا يبا الا لمعلا ىلإ هعفديو هطشنيو هيوقيو ريخلا ييحي يذلا وه ء ضعبب
 . ضرألا دسفت

 ةايحلا نم ةعساو ةحاسم ىلع ناسنإلا ةريصب حتفي نأب نيمق ايلعلا ةكحلا هذه كاردإو
 ‹ ةرثانتملا ةريغصلا ةايحلا تايئزج نم لمشأو قمعأو ربك أ تاطابترا كردت اهلعجم و « نوكلاو
 اهب ةيفتكم ةيعيبطلاو ةيعقاولا نونفلا ضعب اهمدختتست ىلا « ةيلالا نيعلا » اهلجست دق يلا

 ةابحلا حنع يلا ةقيمعلا ةديعبلا اتكحو « اهن زاوتو اهقسانتو تاطابترالا كلت لامج نع

 نم ايف ناك امهم « ةقّرفملا ةيثزحملا ةروصلا كش الو اهدقفت < ًالماكتو ًالامجو ةكرح
 . ءادألا ةعارب وأ ريوصتلا ةقد وأ ضرعلا لامج

 )١( ةرقبلا ةروس ]١١[ .
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 يمالسإلا روصتلا يأ ةيرشبلا فطاوعلا

 عقاو وأ ٠ عمتجملا عقاو وأ سفنلا نطاب يف ءاوس <« هناولأ عيمجب هلك عارصلا اذهو

 ةحاسم وذ « ينفلا ريبعتلل عساو لاج .. دامجو تابنو ناويحو ناسنإ نم اميف اب اهلك ةايحلا

 ! ريغص ةروصلا نم نكر يف يوزنتو اهلك ةيسنجلا نونفلا اناج لءاضتت ةعساو
 .. هدحو هيف تصصختف عارصلا اذه ىلإ نفلا ين ةثيدحلا بهاذملا ضعب تهجتا دقو

 . لاح يأ ىلع يداصتقالا عارصلا وأ يقبطلا عارصلا وه هنم دحاو بناج ىلع هترصق لب
 . رخأا بناج نم ةروصلا يف لالتخا كلذو

 نم سفنلا يل لمتعي ام اهبناجم يغلن نأ عارصلا ةقيقح ريوصتب انماتها ىنعم سيلف
 لاحم رصح نع ًالضف اذهو . قيمعلا لماشلا عساولا بحلا نادجو اهمهأ ىرخأ تانادجو
 ! سافنألا قنخم يذلا قيضلا قاطنلا اذه ين عارصلا

 ! لالتحنا هلک

 ؟ نييعقاو نوكن نأ ديرن انك نإ عقاولا ةقيقح روصن ال اذال
 ! ثيدحلا رصعلا يف يبروألا ركفلا ةنحم خيراتلل يداملا ريسفتلا ناك دقل

 قاطن ين اهرصح ىتح امنالاج قيضيو ةيناسنإالا ةايحلاب طب ريسفتلا اذه لظ دقو
 ةيداصتقالا « ةيمتحلا » ين اهرصح مث ‹ يقبطلا عارصلا يي اهرصح مث « ةداملاو داصتقالا

 ! ناسنالا دوجو ىغلت ىلا

 يقيقحلا دوجولا نم ةيلاخ تحبصأ « ريسفتلا اذمب تمرتلا يلا نونفلا نأ ةجيتنلا تناكو -
 ! ناسنالل

 یتح الو هرکف تالمأت الو هحور تاحبس الو هتاماټها الو هتالاعفنا الو هفطاوع ال
 يداصتقالا يقبطلا عارصلا ادع اميف .. نفلا كلذ يي باسح اه هقاوشأو هدسج عزاون

 ! « ناسنألا ةدارأ نع ةلقتسم » ةيمتح ةرئاد ي رئادلا

 . ناسنإال يلسلا نايكلا هنم ززقتي هيرك ماع

 نم ةقيقح وهف . يقبطلا عارصلاو يداصتقالا عارصلا ريوصت ىلع ضارتعا نم انب امو
 نع لبق نم انلق اب ًايبش هيف لوقن اننكلو .. ليج يأ يف وأ ليحلا اذه يف ةيرشبلا قئاقح

 . سنحلا نونف
 امنوليف ةروصلا ىلع ىغطي الو .. ةدايز الو قحلا هناكم ذحأي نأ يغبني هنإ هيف لوقن

 . دودحعملا هنولب

 الو ناويحلا ىوتسم ىلع ال « ناسنإلا» ىوتسم ىلع ذحؤي نأ یغبني هنإ هيف لوقنو
 ۰ ! تالآلا ىوتسم

 يف قحلا هناكم ذحأي نأب ًاقيلحخ ًاليمج « ًايناسنإ » انف حبصي طورشلا هذه مرتلي نيحو
 . نونفلا ةحسول
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ‹ ناسنإإلاو ةايحلاو نوكلل للماشلا عساولا مالسإلا روصت نم قثبنملا يمالسإلا نفلاو

 رعاشمل لاجملا حسفيو . عارصو ةيهاركو ةبحم نم اهلك ةيرشبلا تانادجولل لاجملا حسفي

 ‹ ةروصلا نم امهعضوم ين امهعضي هنكلو ‹ يعاتجالاو يداصتقالا عارصلا روصو « سنجلا
 ةيعقاو رثكأ نوكيف . ربكألا عارصلا تالاجمو ىربكلا بحلا رعاشم ةحوللا ةيقب ين مسريل
 ةقيمعلا ةايحلا ةقيقح نع ًاريبعت قدصأ نوكيو « ةدودحملا ةريغصلا ةيعقاولا نونفلا كلت نم

 . نونفلا رئاس نم ةايحلل ًاريوصت لمجأو « ةلماشلا
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 . هتامس زربأ نكت مل نإ .. دوجولا اذه تاس نم ةزراب ةمس لامحلا

 .. ءاقل لوأ دنعو ةلهو لوأ نم لامحلا كردي حتفتملا ريصبلا سحلاو

 ؟ هردقیو هب سحی فیک ؟ هکردی فیک

 ‹ لالظلاو ءاوضألاو « داعبألاو سيياقملا بسحي « سفنلا لحاد يف « زاهج , تم له

 ؟ لامحجلا نم واح كاذو ليمج اذه أب هتبسح نم جرخم مث ... ناولألاو طوطخلاو

 اهنكلو . هل بيجتستو هسحتو لامجلل نطمت سفنلا نطاب ين ةساح كانه نأ كش ال

 ال كاردإالا يف حورلا ةقيرط ىلع .. ريكفت ريغب ةهادب هكردت امناو . ردقت الو بسحَت ال

 . سيياقملاو داعبالا يذ نهذلا ةَقب رط ىلع

 وه سيل هنكلو . سيياقمو هل طورش عضوو « لامحلا « ميوقت » يف نهذلا لخدتي دقو

 نم ةقيقحلا ي اهدمتسي سيياقملاو طورشلا عضوب موقي نيح وهف . ةقيقحلا ين رّدقي يذلا
 . ريكفت نودو ةلهو لوأل لامحلا كردت ىلا ةقيلطلا ةهادبلا

 ةبهوملا هذه هل بهي نأ .. يرشبلا نئاكلا اذه ةقلخ يف ةزجعملا هللا بئاجع نم كلتو

 ‹ ءوضلل نيعلا قفخحت امك <« ارشابم ًابواجت ةقيمعلا نوكلا حور عم بواجتت يتلا ؛ ةذفلا
 ! تاوصالل نذالا قفحتو

 هلابقتسال كرحتت سفنلا اذإو « سحلا يث عبطنم لامجلا اذإف .. ةحملل درج .. ةحل

 لک شه ایقالت اتیح ‹ نافراعتم ناقیقش نوکلا حورو ناسنإالا حور نأکو . رورسو حرف ين
 ! ليوط قانع يأ ايقتلاو < رخالل امهم

 . “۾ نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف »

 دعاوقلا هل عضوت نأ ريسعلا نف - نهذلا ال - لامحجلاب ةلكوملا يه ةميدبلا تناك ذإو

 ضرعتي نيحو . ةصلاخلا ةيفسلفلا وا ةينهذلا اياضقلاك « ةعطاقلا دودحلا هل مسرتو ةمساحلا

 سيياقملا هذه ءيجت الف « ةهادبلا نم هسيياقم دمتسي - انلق امك - وهف « لامجلل نهذلا

 ي - نكمملا نف كلذ عمو ؛ ةيضايرلا قئاقحلاك ةمساح ةعطاق ءيجت الو ٠ ةصلاحخ ةينهذ

 . [14] نونمۇملا ةروس (1)



 يمالسإلا نملا جهنم

 ف مكحلا انل رسیت <« ةماع دعأاوق حصنو ةلماش ًاماكحاأ ردصت نأ - لقألا ىلع تنامومعلا

 ثيح « ةدرفم ةلاح للك ىلع مكحلل - اهدحو - يفكت ال تناك نإو « لامحجلا اياضق
 ! لامحلا قوذتت يلا ةهادلا مادختسا نم دب ال

 سو ريغ رم وهو - ةو لاما نع « ثدحتن » انمد ام لاح يا عو

 . لامحلا اذه فاصوا

 ج +

 نع دئاز رصنع وه امناو .. « ةرورض» سيل هنأ لامحلا يت سحلا تفلي ام لوأو

 ةرورضلا
 ئاسو نم هل حيت امهم < هرحاو هلو يرشبلا سحللا كردي ال يذلا عساولا نوكلاو

 . ةيئوضلا نينسلا نييالعب انع همون ضعب دعبت يذلا نوكلا .. داعبألا ىلإ ذافنلا لئاسوو ةيؤرلا
 يذلا نوكلا .. ! دحاو دوجو ي « انعم » كلذ عم وهو .. لايمألا نم نييالملا نييالم يأ
 بئاجعلا روصتل هلايخ دصر ولو رشب لايخ هب ملحي ال ام تاقفاوملاو بئاجحلا نم لمشي
 . تاقفاولأو

 لظي مک ؟ قلخ یتم ؟ یلحخ فیک ؟ لح م . هقلاخ یوس هرس ملعی ال نوکلا اذه

 ؟ نامزلا نم ةلواطتم دامآ دحب ًادغ هلاح ريصب فيك ؟ ئاق

 رارسأ ضعب - هنع مولعلا ممل فشكت اميف - اوفرع نإو كلذ نم ايش رشبلا ملعي ال
 . هتاقاط رارسا ضعحبو نوکلا بیکرت

 ال ًاحتفتم ًاعلطتسم هيلإ هجوتي نيح سحلا تقلي « نوكلا اذه ةينب ين . ام ًائيش نكلو
 . ةرورضلا نم قيلط هنأ : لاكشألاو داوملا ءارو

 !؟ ضيرعلا عساولا نوكلا اذه قلحخ يف ةرورضلا اف

 ١ ءابحأو دماوج نم هلك قلخلا اذه ىلإ « ةجاح » يأ سيلو '" « نيملاعلا نع ينغل هللا نإ .

 کالذ نکلو هتاقاطو هرصانع ىیسشیو + هنارودو هتکر ح مظني سومانل حض أحن وهو

 نأ نكمع ناك يذلا ديحولا ماظنلا وه سيلف الإو .. ! ١ ةرورض ١ سیلو « ماظن « سوماتلا
 ناك ۽ تاقفاوملا نم نيالملا نييالم ؛ یتش « ةيضاير » تاقفاوم تحلو . نرکلا هيلع ت وکی
 . دي ري امل لاعفلا ء ديرملا عدبملا قلاخلا هللا اهدارأ و ل نرکلا اذه ًاماظن نوکت نأ نک

 , ةرهاق ةرورص ر نم هقلخ دق رهف

 . ]١[ تربكنعلا ةروس
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 يمالسإالا روصتلا ي لامجلا

 . هناحبس هتيرحل ةديقم ةرورض ريغ نع هماظن هاطعأو
 ‹ نوكلا يف لامحجلا رصانع نم كش الو رصنع « ةرورض » سيل يذلا « ماظنلا ر اذهو

 . لامجلا هتاذ وه نكي مل نإ
 ‹ هملعو هاعوو <« هلضفو هتلا همرك يذلا ةفيلخلا .. ضرألا يف هللا ةفيلخ ناسنالاو

 . تاقاطلا فلتخع هدوزو

 هتقيقح يف لاما كردي نأ هللا تاقولخم ردجأ ‹ ميركتلا اذهو ةفالخلا هدب وهو
 . هللا اهب هقلخ ىلا ةي رهوحجلا

 ذحأ ول هرهوج ةقيقح ىلإ لصي الو « نوكلا رارسأ لك هنهذب ناسنإلا كردي ال دقو
 نيمق « هللاب هحور لصتت نيح هنكلو . سحلل ةرهاظلا هتكرح عياتيو < رهاظلا نم هسردي
 ىلا دبألاو لزألا ةقيقح .. هلك دوجولا ةقيقح ىلإ .. ةلثازلا ةينافلا ةرذلا وهو .. لصي نأب

 ۰ . هللا ىرب نيح كلذ . ناكم الو نامز الو « ءدب الو ةياه اه تسيل

 .. هودجمو هب اولصتي نو .. عساولا نوکلا فص ي هلع اوثحبي نأ هقلخ وعدي هللاو
 ين يرجت ىلا كلفلاو « رالاو ليللا فالتخاو « ضرألاو تاوايسلا قلخ ين نإ »

 ثبو « اتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزتأ امو ٠ سانلا عفني اب رحبلا
 موقل تايآل « ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو < ةباد لك نم امف
 . « نولقعي

 »ي 4

 .. « ةرورض » سيل هنكلو « ماظن » هنأ انفلسأ امك لامجلا ين سحلا تفلي ام لوأو
 . قسانتلاو . ةقدلا اهنم « ةددعتم رهاظم - نوكلا ةحفص يف ودبي امك - ماظنلا اذهو

 . نازوالا ةلقث مغر ةكرحلا ةفخو . طبارالاو . نزاوتلاو
 ةطوبضملا ةقدلا .. ضيرعلا ءاضفلا اذه يف ةرعش ديق لتح ال ىلا ةلهذملا ةبيجعلا ةقدلا

 ةعرسب ةطوبضم اهنكلو .. ةثلاثلاب الو « ةيناثلاب الو < ةقيقدلاب الو « ةعاسلاب الو مويلاب ال
 ! ةيناثلا يف ليم ٠٠٠ ۱۸١ ةعرسب قلطني يذلا ! عاعشلا

 نع رتفت ال ةكرحتم اهلك « موجنلا نم نييالبلا نييالب ىلع لمتشي يذلا نوكلا اذهف
 ال نوكلا اذه .. هادم ةيرشبلا لقع كردي ال يذلا قيحسلا لزألا ذنم ةدحاو ةظحل ةكرحلا
 . نییالبلاب دعت يلا هتارادم نم دحاو رادم ي ًأطخلا ثدحي الو « مجنب دحاو مج هيف مدطصي

 . كيرش هل سيل يذلا درفملا دحاولا « نوكلا عدبم ريغ اهيلع ردقي ال ةزجعم ةقد كلتو
 . قامعألا نم هزهتو سحلا هدبت .. كش الب ةليمج ةقد يهو

 )١( ةرقبلا ةروس ]114[ .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 يذلاو « قيقدلا اهبيكرتب ةيسمشلا انتعومجم ين هنم ريغص بناج ودبي يذلا قسانتلاو

 رحو « عيبرو فيرخو ‹« فيصو ءاتشو « لظو ءوضو < ليلو راہ انضرأ ي هنع ًاشني

 نم هيلع لمتشت اع تاوامسلا رظنم يف ربکأ هنم بناج ودبیو ... رزجو دمو ‹ ریرهمزو
 تاذو « ناعمللاو قارشالا نم ةفلتخم تاجرد تاذو < ماجحاأو ةفلتخم داعبأ تاذ موج

 . ضي رعلا ءاضفلا يف اهدارفأ لماكب كرحتت ت ةفلاتم تاعومحم

 ةلهذملا مارجألا هذه .. هنذإب الإ - ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسم يذلا .. نزاوتلاو

 .. قاروألا ىلع ًاماقرأ الإ « اهرغصأو اهطسبأ نزو روصت نع لقعلا رجعي يلا ٠ تزولاو مرحلا

 الو هنع زتېت ال < موسرملا اهرادم يف رودت < ةكرحلا ةنوزوم ‹« دمع ريغب ءاضقلا ي ةقلعم

 . بيهرلا لهذملا ءاضفلا ين تحاسناو ان زاوت لتحخال ةلعأ ديق تجرح ولو .. هماظن ىلع جرخت
 هنإ ملعلا لوقي ققيثو طابرب ٠ ضعبب اضعب مارجألا كلت كسم يذلا .. طبارتلاو

 . لاكشألا نم لكش يأو اباوأ نم بوث يأ يف هلا ةردق هنإ سحلا لوقيو < ةيبذاجلا
 - روصتلا هنع زجعي ءاضف يف « رصحلا اهنع زجعي ىلا نييالبلا ىهو - اهلك اذإف طبارتت

 . لعتشملاو دماخلاو « خويشلاو بابشلاو ‹ ريبكلاو ريغصلا ايف « ةلفاكتم ةدحاو ةرسأ

  دحا مهم عقي الف ‹« قفاوتو قسانت ي «٠ ضعبلا مصعب لمحيو ضعبلا ممضعب بذحجب
 « نيبق ال ةيفحخ دياب نيكساهتم ةلئاطا مہترود نورودي امن إو < ريبكلا خيشلاو ريغصلا لفطلا ءاوس

 . نينحلاو ةبحملاب ةبحألا نویع قف امک ضعب ىلإ مہضعب صوصوبی

 روصت نع هسفن لايخلا زجعي يلا ةلئاها مارجألا كلت ي ودبت يلا .. ةكرحلا ةفخو
 : ةلهذم تاعرسب ءاضفلا يف ةقلطنم كلرحتت <« ضرألا سيياقب سيق ول اهلقلو اهتلتك

 . « ءيش لک نقتآ يذلا هلا عنص . باحسلا رم ر يهو ةدماج اهبسحت لابحلا ىرتو ١

 « مارجألا كلتل ةبسنلاب ةروثنملا ةءابلا نم لقأ امنزو ةفيذق قلطي نأ ناسنإلا عاطتسا نيحو

 ! لوهذلاب هتباصأو هناك نم هتجرحخأ ةوشن هتكردأ ‹ ةينوكلا تاعرسلا طسبأ نم ةعرسب

 ةقاط . ةقاط نع ةرابع اهتقيقح يف اأ ةدراملا ةليقثلا مارجألا هذمه اهحيتت ةكرح يهو

 طسبأ يل . اهقامعأ قمعأ ىتح ةكرحتم . اهميمص يف ةكرحتم ةقاط . ةداملا يل ةسيلتم

 نم اهيف ام غرفي نيح الإ سحلا اهكردي ال يلا ةليئضلا ةرذلا يف . مويلا ىتح ةفورعملا اہ انوكم
 مظع لهدم وه اذاف ةقاطلا

 ةايح يفو ضرألا هذه ين لامحلا تامس اتاذ يهو .. نوكلا يت لامحلا تامس كلت

 . “' « ؟ روطف نم یرت له رصبلا عج راف . توافت نم نمحرلا قلخ يف ىرتام » ! ناسنأالا

 )١( كلللا ةروس ]۳[ .
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 يمالسإلا روصتلا يف لامجلا

 يق امو .. راہنأو لوادجو « راحبو تاطيحمو «. نايدوو لابج نم ايف اع ضرألا

 اهلك ةليمج .. ناسنإو ريطو ناويحو تابن نم ايلع امو .. راطمأو بحسو ةرخمبأ نم اهوج
 . لامحلا ةعيدب

 . سمشلا ءوض يت ةئلالتملا لطلا نم ةطقنلا هذه

 . ةايحلا هنف قلطنت حتفتملا معربلا اذه

 ةيرجخ لكب ةلفطلا زتمت امك ةقفاخلا ةمسنلل زتبت ةعيدولا ةلفطلاك ةتبانلا ةقرولا هذه

 . ةايحلا يف ةديدج

 .. بيكرتلا ةقيقد ناولألا ةقسنم « رئاطلا حانج ين ةعيدبلا ةشيرلا هذه

 .. هتجاذس يف ًافيطل ‹« هفعض يف ًاليمج ‹ ةضيبلا نم فقانلا خرفلا اذه
 . بوءد ةكرح يف دتكو رصقت لالظلاو ءاوضألا هذه

 . راوملا ضخلاو .. مطالتملا رحبلاو .. قفدتما رهلاو .. قارقرلا لودجلا اذه

 . ناسعنلا ياغلا نكاسلا ليللا يف ةأدملا هذه
 .. ءايحألا هعم تسفنتو « هتأده نم سفنت اذإ حبصلاو

 . لامجلا ةعيدب ةليمج اهلك .. اهلك

 . ريبكلا نوكلا يف لامحلا سومان ىلع ةيراج اهلكو
 .. قالطنالاو ةكرحلاو . طبارتلاو . نزاوتلاو . قتسانتلاو . ةقدلا
 - ضرألل ةبسنلاب - سمشلا برغمو حبصلا علطم يف .. ءيش لک يف ودبت يلا ةقدلا

 ةقد ي اهقوفيف ةيرشبلا باسحلا تالا قدأب بسحیپ ‹« طابضنالا دیدش طوبضم دعوم يف

 نع ةقيقدلا ةشيرلا زجحت يتلا ناولألا ةددعتملا ةريغصلا ةرهزلا نول ين ودبت امك . داعيملا

 يللا » ىلع ابناولأ ةلماح « رسيو ةلوہس يل يه تبنت ايب « ةزجحملا ةقدلا هذهب اتاك احم

 درغملا شيرلا نم تاحملا لمحت يللا ةعيدبلا رثاطلا ةشير ين ودبت امك . قاهرإ الو دك الب
 هبیصن لمحي لکو < ةرهام دی هتبتر امن أک بترم : ةقدلا هجو ىلع هناکم ين لک ‹ فولألا لب

 ل جيب رظنمب ةلماكلا ةشي رلا ي لماكتي يذلا نوللا نم

 اهلمحت يلا تاموسوموركلا ددع ينو ؛ هدوجو تاموقم لك لمحي كرحتم يح زاهج يهو
 دعب ىلا ةقيقدلا < ةيثارولا تاقصلا تالماح تانيا ددعو - یطع ال طوبضم ددعب -

 سقنتلا تارم ددعو بلقلا ثاقفح ددعو مدلا تارک ددع يت ودبت امک . فصولا دودح

 .. خلا .. خلا .. ضرألا هذه ىلع قولخم لكب ةصاخلا ةرارحلا تاجرد ددعو
 . ةطيسبلا ةعقر ين تانئاكلاو ءاوضألاو لالظلاو ناولألا عيزوت ي ودبي يذلا قسانتلاو

 . باصعألا اه ًادہتو سفنلا اه شتو نيعلا اه حيرتستو سحلا تفلت ةروصب

 ددج لابحلا نمو « اہ امن اول ًاقاتخم تار هب انج رحخأف ءام ءايسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ٫
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 هناولأ فلتخم ماعنألاو باودلاو سانلا نمو . دوس بيبارغو اهناولأ فلتخم رمحو ضيب
 . ' كلذک

 . «ًانكاس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت أ١
 لیبارس مکل لعجو < ًاناتكأ لابملا نم کل لعجو < ًالالظ قلخ ام مکل لعج هداو٫

 . "« نوملست مکلعل مکیلع هتمعن متی كلذك . مکسأب مكيقت ليبارسو رحلا مكيقت

 مهو هلل ادجس لئاہشلاو نيميلا نع هل داظ ًايفقب ءيُش نم هلډأ یلخ ام فا اورد ىل وأ

 . )٩۶  نورحاد

 .. خلا .. خلا
 قئالخلا نم اميلع ام نايغط مدع ينو « امتابثو ضرألا ةكرح نازتا يف ودبي يذلا نزاوتلاو

 : هقلاخ هدارأ امك ضرألا ىلع هرود ءادأل هيفكي يذلا نوزوملا هردق هل لك . ضعب ىلع اهضعب
 . “)« نوزوم ءيش لک نم ایف انتبنأو « يساور اهیف انيقلأو « اهانددم ضرألاو»
 ةفصلا هذ ةظ ةا سحللا ٤ رت 4 ةجع ةراشأ انه  نزاوتلا وا - نزولا ىلإ ةراشإالاو

 قلاخح ‹ ةرشابم هللاب فت لا سحلا لصت امك ‹ الع امو اهلك ضرالا ىلخ اب مستی يلا

 . نوزوملا «ءيش لكلا» اذه
 اف ثب و مكب دیم نأ يساور ضراألا ف ىقلأو ا ورت دمع رعب تاوايسلا یلح »

 . ٠۲ میرک جوز لک ص اف انتبناف ءأم ءامسلا نم اتلزناو : ةراد لک ن“

 . “« اہتاوقأ اف ردقو ‹ اہف كرابو « اهقوف نم يساور ايف لعجو
 .. خلا .. خلا

 « دحاو ريصمو « دحاو لصأ ىلع قئالخلا هذه عاتجا ي ودبي يذلا .. طبارتلاو
 . ًاعیمج اہنیب طبری دحاو طاشن ي اھک ارتشاو

 ‹ نيلجر ىلع يشع نم مهنمو هنطب ىلع يشع نم مهم . ام نم ةباد لك لح هلو : : ٤ # هي “و اخ هللا و و

 . ^ «ریدق ءيش لک ىلع هللا نإ . ءاشی ام هللا لحب  عیرآ ىلع يشع نم مو
 طبرت «رم» ةملك ايف مهعمجت يلا ةايحلا ةفص يف طابتراو « اشنملا يف طابترا انهف

 . © ضرالاو تاوايسلا ٹا ريم هللو . عبرأ ىلع يشع نمو نيلجر ىلع يشع. نمو هنطب ىع يش. نو لقاعلا ريخو لقاعلا نوب ¥ . ۹ . . = 3 ة ۱ ةاعلا سن

 )١( رطاف ةروس ]۲۸  ۲۷[ . )١( كامقل ةروس ]١١[ .

  (Y)تلصف ةروس [1°] .
  (۲)ناق رلا ةروس ١%] .

 . ]٤٥[ روثلا ةروس (۸) . ]۸١( لحنلا ةروس :۳)
 اوس

 . ]۱۸١[ نارمع لا ةروس (۹) . [4۸] لحنا ةروس (8) 1
 - [1۹] رجحلا ةروس «د)
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 يمالسإلا روصتلا ين لامجلا

 . “'«نوثراولا نحنو تيعنو ييحن نحنل انإو»

 . ريصملا يف طابترا انهو

 «٠ ضرألاو تاواسلا يف نم دجسي هتلو »

 . "« ضرألا ين امو تاوامسلا يق ام دجسي هللو»

 ةدابعلا وه دحاو طاشن ين نوكرتشي كلتو هذه ين امو ضرألا يف نمو تاوامسلا يأ نف
 . ءايحأو دماوج نم اهلك تانئاكلا لمشي طاشن . عيمحلا قلاخ هلل

 ةايحلا طابترا نم « ملعلا هفرعي يذلا < تانئاكلا نيب « سوسحملا » طبارتلا قوف كلذو

 ةنوزوم بسنب رصانعلا ةيقبو نيجورديإلاو نيجسك ألا دوجوب ضرألا جطس ىلع ءايحألاو
 دوج وب ءايحألا نم يح لک دوجو طاہتراو . ءيش لک لتخال تصقن وأ تداز ول ةددحم

 «نوبركلا ةرود » مماب ملعلا يف فرعي امو : رخآلا طاشنب دحاو لك رثأتو « ًاصقنو ةدايز رحخآلا

 ناذه دوعب مٹ . ناويحلاو ناسنألا هلوانتيف ءاذغ ةروص يف تابنلا نم جرح . ضرألا ٤

 ةطوبضم ةبيتر ةرود يف اذكهو .. ءاذغ هتغايص ىلا دوعيو تابنلا هطقتليف ءاوملا يث هنازرفيف

 . تانئاكلا هذه عیمج طب رت

 . خلا .. خلا
 تابن نم ءايحألا ةكرح . ضرألا حطس ىلع ءيش لك ين ودبت يلا .. ةيحلا ةكرحلاو

 ناصقنت امو ‹ توملاو ةايحلا ةكرحو طيحملاو رحبلاو رها ةكرحو . ناسنإو ريطو ناويحو
 . خلا .. خلا . ليللاو رابلاو لالظلاو ءاوضألا ةكرحو . كانه نم ناديزتو انه نم

 :٠ هلوق لثم يف ريوصتلا ين ةعدبم ةقد ىلإ لصي یتح ًازاربإ ةكرحلا هذه زربي نارقلاو
 ! “, لاصآلاو ودغلاب مهلالظو ًاهركو ًاعوط ضرألاو تاواهسلا يث نم دجسي هلو »
 مهالظ لمشت نکلو « بسحف ضرألاو تاوايسلا ين نم ءايحألا لمشت ال ةكرحلاف

 كرحتم ريغو يح ريغ هلك دوجولا ين ءيش حبصي ال ىتح « اهكرحتو « اهبيحتف « ًاضيأ
 ! ءايحألا عم

 : كلذكو

 . « سفنت اذا حبصلاو < سعسع اذا ليللاو »

 . دوجولا يناعم نم « ىنعم» لك يف ةايحلا ثبت ةروصم ةكرح
 .. لامج لك قوف قئاف لامج ةكر حلا هذهو

3# ¥ ¥ 

 . ]٤۹[ لحنلا ةروس (۳) . [۲۳] رجحلا ةروس )١(

 . ]1١[ دعرلا ةروس ]٠١[ . )٤( دعرلا ةروس (۲)
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 يمالسالا نفلا جهنم

 يه هيف لامحلا سيياقم اندجو ناسنإلا ىلإ انلقتنا اذإف « ضرألا ين لامحلا يلاجم كالت

 . دوجولا سومان عم ةيشمتملا هلك نوكلا سيياقم - نوكت نأ يغبني وأ  اہتاذ

 نم ًاقيلط « ًاماظن » تناک اذإ الإ - ءدب يذ ئداب - ةليمج نوكت ال ناسنأللا ةا ف

 . « ةرورضلا »

 لحاد ي ةايحلا كلذك الو « ًالامج تسيل ديق لك نم ةتلفنملا ىضوفلاف .. ًاماظن

 . ةرورضلا دويق

 لكف . دوجولا سومان اهب فرتعي الو نوكلا اهفرعي ال دوجولا روص نم ةروص ىضوفلا

 . نوزوم قسنم مظنم ءيش
 سومان اب فرتعب الو كلذك نوكلا اهفرعي ال دوجولا روص نم ةروص رهاقلا ديقلاو

 . ءاوس هماظن يفو هقلحخ يث ةرورضلا رصنع رصنع نم ر لاح هنأل < دوجولا

 جرو ۽ تاقاطلا قسانتتو ىوملا هيف نزاوحتت يذلا قيقدلا ماظنلا .. ماظنلا وه اع او

 . قیلط . كرحتم « يح « طبارتم نايك اپنم

 بيجتسي قلطنيو .. يناسنإ وأ . يداصتقا وأ يعاتجا .. ديق لك نم ناسنإلا تلفني نيح
 ةطباض ةوق وذ ناسنإلا نأل « ًاناسنإ دوعي ال ةيحات نم هنإف .. ةعزان لكو هسفن يأ ىوه لكل
 يذلا نزاوتلا كلذ <« ايف نزاوتلا ةعاشإو ةيناسنإلا ةايحلا قتيسنتل هتداراو هیعوب اهمدختسب

 نم دحاو لك دورشل ةجيتن لحنيو عمتجملا ككفتي الو ٠ سانلا ءاوهأ مدطصت الأ يضتقب

 هك الف درشت ال يذلا « نوكلا سومان ىلع ًاجراخ نوكي ىرخأ ةيحان نمو . هاوه ىلع هدارفأ

 . نيتم بذاج طابر نم كالفألا نم اهريغب اهطب ري ام تلفنت الو ٠ اهاوه ىلع

 وأ بارشلا وأ ماعطلا ةرورض : ةرورضلا قاطن لحاد يف هتايح ناسنإلا شيعي نيحو

 هنإف ‹ يعولاو كاردإالاو فطاوعلاو « ةيسفنلا رعاشملا» ىوتسم ىلإ اهنع عفتري ال .. سنجل ا
 ‹ وحللا اذه ىلع هتارورض شيعي يذلا وه هدحو ناويحلا نأل « ًاناسنإ دوعي ال ةيحان نم

 « هسقن » ي اهبحاصت الو « اهفادهأ هیعوب كردي الو « اہنم هفقوم رات الو « ایف فرصتی ال
 يذلا « نوكلا سومان ىلع ًاجراخ نوكي ىرخأ ةيحان نمو . راكفأ الو فطاوع الو رعاشم

 نعو « اهقلاخ نم رايتخا نع ان إو « ةرهاق ةرورضل نيعملا وحلا اذه ىل اع هک الف كرحتت ال

 . ءايحألا «تطاوع» هبشي ٠ اهنيب يح بذاجت
 . ةرورضلا نم قلطم ماظن هنأ : ةماع ةفصب ةيناسنالا ةايحلا يف لامجلا نيعتي مث نمو

 . ةايحلا عقاو ينو سفنلا لخاد يضف هلك يرشبلا نايكلا ةنزاوم يضتقي «ماظنلا» اذه

 . اهدرفع ًاحور وأ هدحوًالقع وأ هدحو ًادسج ناسنإللا حبصي الأ سفنلا لحخاد ين يضتقي
 . ءالؤه لك مظني ًادحاو ًانايك اعإو

 عقاو نع ةعطقنملا لقعلا تالمأت وأ . ةظيلغلا دسحلا ةوهش ناسنإلا ىلع بلغت نيحف
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 يمالسإإلا روصتلا يف لامجلا

 يف امه رثأ ال ةيباس ىلإ هلوحتو عقاولا نع ناسنإلا لزعت يلا حورلا تاحبس وأ . ضرألا
 . ليمج ريغ وهف مث نمو .. ام زاوتو سفنلا طبارت دسفي لالتخا كلذ لكف .. سحلا ماع

 < ينلخلا وأ يسايسلا وأ يداصتقالا عمتجملا نزاوت داسفإ ين ناسنإلا ببستي نيحو

 ةماقاب ةيسايسلا ةشحافلا وا « كانه نم اهبلسو انه ةورثلا زيكرتب ةيداصتقالا ةشحافلا عیشیف

 ةوعدلاو اهريسيتو ةع رجلا رشنب ةيقلخلا ةشحافلا وا « ءافعضلا لالذاو ضرالا ين نايغطلا

 . ةايحلا سومانل فلاخم هنأل .. ليمج ريغ تالاحلا هذه نم ةلاح لك ين وهف . املا
 ةقيقح نم دمتسملا « لماشلا ىوتسملا اذه ىلع ةيناسنإلا ةايحلا يف لامحلا ىلا ةرظنلاو

 . ةفورعملا ةريغصلا هدودح ي هرصحت الو يلامجلا انموهفم عسوت نأب ةليفك « نوكلا

 وعديو رظنلا هيلإ هجوي - انفلسا امك - مالسإالاو . معن ‹ ليمج «ةعيبطلا» لامج
 قيقحتو ةجتنملا ةرمشملا ةايحلا نع سفنلا كلذ لغشي الأ ىلع .. لامج نم هيف ام لكب عتمتلا ىلإ

 . ةايحلا نم ايلعلا فادهألا

 .. كش كلذ ين ام « معن ‹« سنجلا لامجو داسجألا لامجو

 ! .. ليمج ريغ هنإ دحأ لوقي الو

 ! .. طورشلا سفن يه .. طورشب نكلو

 . «ةرورضلا» نم قيلط « ماظن »

 . كلت الو هذه لتحع الف ةدرغملا سفنلا ةقيقحو عمتجملا ةقيقح هيف ىعارت ماظن

 < سنجلا لامجو دسجلا لامج نع ةثحابلا تاوہشلا قالطإب عمتجملا ةقيقح لتخت ال

 لتحت الو . راوبلا ىلإ ةياهنلا ي ةمألاب يهتتو « قالحألا دويق لحتو رسألا طباور دسفت
 ٠ . تاوہشلل ةدبعتسم حبصتف سفنلا ةقيقح

 : ءاوهألا ءارو ًاقايسنا اهلفخغن نأ يغبني ال خيراتلا ةب رجب كلت

 . ٠“ نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يأ اوريسف ننس مكلبق نم تلح دق »
 اهتجيتن تناك « يسجلا لامحلاو يدسجلا لامحلا قشع ةوش اسفنل تقلطأ ةمأ لك

 . دعب دسفت مل يلا ةكساهملا ةيوقلا مألا نم اهريغ الع بلغو تمطحت : ةياهلا ين ةدحاو

 . تاوہشلا هيلع تغط نيح يمالسإلا ماعلاو . ةعدقلا امورو . ةعدقلا نانويلا تلعف كلذك

 مويلا ودبت يلا ةيبرغلا لودلا ةيقب عنصت كلذكو . ثيدحلا رصعلا يأ اسنرف تلعف كلذكو

 !'/. ٠١ اكيرمأ يف قالطلا ةبسن . سوسلا اہنايك ين رخني لحادلا نم ةلحنم ىهو ةكسابم ةبوق

 يف نيمئاه ةجوزلاو جوزلا لعجمو ةرسألا لحخاد ي رارقتسالا دسفي «لامحلا قشع» نأل
 لوطا يسنجلاو يدسجلا لامحلاب عاتمتسالا عفادب « ارتلجناو ! ديدج لامج نع ثحببلا

 )١( كارمع لأ ةروس ]۱۳۷[ .

۹۳ 



 اهد دهي ًاعيرم ًاصقانت اهدادعت صقانتي مث نمو « لسنلا ددحتو جاوزلا نس رخؤت ةنكمم ةرتف
 ! سومانلا ىلع ةجراخلا مألا عيمج يف هللا ةنس اذكهو .. اذكهو .. ءانفلاب

 يدسحلا لامجلاب ساسحإلا نوكي نأ ىضتقت رحخا بناج نم ةرورضلا نم ةقالطلاو

 كلم ال ةرورضلا ةوزنل عضاخلا ناويحللا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقبرط ىلع يسجل ا لامجلاو

 . رايتخالا كلع الو ابف فرصتلا

 لکو <« اہیلع لصحي نآ عیطتسي رکذ لکل ةعاشم ىشنأ لك نوكت ناويحلا ماع ينو
 4 . ةرورض هذهو .. ثانإلا عيمحل قوش يأ ركذ

 هتايا نمو» : ىثنالاو رك ذلا نيب ةيحورلاو ةيسفنلا طباورلا دجوت ناسنإإلا ملاع يث نكلو

 . ٠ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو « اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ

 ايب نم ناسنإلا كلعإ يلا « هعاونأو سنحلا «تاجرد» يف عساولا ىدملا دجويو
 ١ راتحالا

 هساسحإ نوكي نأ يخبني - ضرألا يف هللا ةفيلخ وهو - هنايك ناسنإلا ققحي ىكلف
 اغإو «.ةرورض سنحجلا لعج ال يذلا « عيفرلا ىوتسملا اذه ىلع يستحم لاو يدسحلا لامجلاب
 . ناسنإ نع ناسنإ هيف زيمتي ًارح ًاكولس

 لامجب ساسحإللا مالسإلا حيبي « ةقالطلاو ماظنلا يف ةلثمتملا اهدودحب ةرئادلا هذه يو

 الأ : ةعيبطلا لامجب ساسحلالا ين هطرتشا يذلا طرشلا سفتب .. سنجلا لامجو دسجلا

 . ةايحلا نم ايلعلا فادهألا قتيقحتو ةجقنملا ةرمغملا ةايحلا نع سفنلا لخشي
 . ةعورشملا اهدودح يف < اهلك ةيسنحلا ةعتملا حیبپ

 . “«مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ»

 ةيانك هنإ نولوقي ةغالبلا ءاملعو . يسحلا لمعلل ةبحاصملا لاوقألاو تاكرحلا ثفرلاو
 ةيدسج ةكرح يسنحلا لمعلا نوكي الأ دوصقملاف . ةيانكلا نم عسوأ ةقيقحلا نكلو . لمعلا نع

 . . تابعادموًالاوقأ حبصت ىتح « اہنحاسم عسوت امت إو . سنحجلا ةرورض ريغ ايف لثمتت ال « ةصلاح
 دكؤي « اهعم هلاح نم اهنع هللا يضر ةشئاع هتور امو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحأو

 يهو « جازتمالا ي ةبغرو قوشو ةفطاع نع ربعت لامعأو لاوقأ لع ضحيو ىنعلا اذه

 . دودحملا ديقملا مئاملا ىوتسم نع سنحلا عفرت « ةيناسنإ» روما اهلك
 . لامجلا وه وأ .. سنجلا روما يف «ناسحالا» وه كلذو

 . ]۲١[ مورلا ةروس (1)

 . « يمالسإلا روصتلا يف ةيرشبلا فطاوعلا» قباسلا لصفلا رظنا (۲)
 . [YAY] ةرقبلأ ةهروس (۳)

۹٤ 



 يمالسإلا روصتلا يأ لامجلا

 ام ردقيو ًاليمج سج وأ ًاليمج ًاهجو ناسنإلا بحي نآ یہی ال كلذك مالسإالاو

 اذهب عاتمتسالا ىلإ قيرطلاف .. ىضوف كلذ حيبي ال هنكلو .. هيلا بذجنيو لامجلا نم هيف

 . «ماظنلا» يضتقي اذكه هنأل .. هدحو عورشملا قيرطلا وه لامجلا

 لامحلا تام مالسأإالا يستت ال - ةشحافلا ادع ام عساو امن اديمو - ةحابإلا هذه نكلو

 . ريبكلا هقاطن يف دوجولا سوما اهمري يلا ىرحخألا

 . سومانلا كلذ يل لامجلا طورش نم طرش وهو .. قسانتلا هيسنت ال

 . طاشنلا يحاونو ةيناسنإلا فادهألا قسانت ىضتقي قتسانتلاو

 قوذتلا اذه ذحأي نيح وأ .. سنجلا لامجو دسجلا لامج قوذت يف ةايحلا ىضقنت نيحو

 ةيقبو ةايحلا فادهأ ةيقب ققحتن ىتم .. ىتف .. هل يغبني ام رثكأ ةايحلا ةعقر ين ةحاسم

 ؟ لامجلا ناول

 ؟ يحورلاو يركفلاو يسايسلاو يعامجالا لامحلا قتقحتي یتم

 !؟ نالا ىلإ سايقلاب « لامجلا » نم افونص اهلك هذه تسيل

 عورشملا هبيصنب درف لك ايف عتمتي يلا « ةيلودلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا ةلادعلا ققحشت ىتم

 نسو دهحلا نم ةرفوب ناسنإ لک عت عمتيو ؟ نانئمطالاو ‹ رارقتسالاو <« ةماركلاو ٠ قزرلا نم

 اب سحيو « ايلعلا هقاوشأ قيقحت ىلإ ىعسيو « ةرورضلا دويق نم جرم نأ هل حيتت رعاشملا

 ؟ لامج نم ةايحلا يف
 ؟ راہلاو ليللاب ةلغشمو ًاحدكو ًاحافك كلذ لك يضتقي سيل وأ

 ٠ ناسنإلا ةايح مظنتل مزال رمأ هقيقحتو « كلذ قتتحتي ىنف

 نم انل لضفي اذامو ةقاطلا نم انل لضَقي اذاف < ‹ يسحلا لامحلا معتم انقرغتست نيحو

 ةيرشبلا ةايح لمم يذلا < ربكألا لامجلا اذه ققحت قيقحت لإ هب ىست < مانهالا نمو تقرا

 ؟ ةاحلا تابطو یزرلا تابيط ي مهلك هللا ءافاخ كرشيو « ةماع

 ةدزاوملاو قيسنتلاو مظنتلا هنکلو .. داسجألا لامجو يسنجلا لاما ميرحت سیل هنا

 . ةايحلا فادهأ یتش نیب

 * #3 ا

 رک لا لاما دي ًاللوخو ريبعتلا يف ًافارسإ اهلك « ةيدسجلا » نونفلا حبصت انه نمو

 ةصقلاو .. فوشكملا رعشلاو .. ةيراعلا روصلاو .. تحنلاو .. صقرلا . ناسنإلا ةايح يت

 دسحجلا ي قوشلا جايه نع ربحت يلا ةيحخاصلا ىقيسوملاو .. دسحلا تاروف نع ثدحتت يلا

 . ءالؤه لك نم طيلخ ضرعت يلا ةيراعلا انيسلاو . . ناويحلا

 ةدايعلا ضرعم وأ ةنتفلا ضرعم هضرعو « دسجلل اهميسج ةيحان نم فارسا اهلك

 . سيدقتلاو
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 ‹ هدحو هدسج نع ال « هعومجع ناسنإلا نع ربعي « لماكتم نحل يناسنألا « نحللاف »
 . داسجألا قيرط نع الو

 بناجل زاربا هنأ هتقیقح ودعت نل <« ‹ عيقوتو مغنت نم هيف ليق امهم - اثم - صق راو

 ةخفن نع نيطلا ةضبق لصفي نف هنأ يأ .. دسحملا قيرط نع ةايحلا نع ريبعتو « دسحلا

 . ناسنالا نم ًادحاو ًابناج ضرعيو حورلا
 ! مالكلا نع ةينغ « ةيراعلا» نونفلا ةو
 ين طبارتلاو لماكتلاو قسانتلا ىعاري نأ ةيناسنإإلا ةايحلا نع ربعي وهو هل يغبني نفلاو

 ۰ ٠ . ةايحلا هذه
 . طورشلا هذه لکب كش الو لخم وهف « هدحو دسحلا لامج وأ هدحو سنحلا زربي نیحو
 يف هنع انثدحت يذلا « لماشلا هانععإ بحلا ريوصت يسنحلا نفلا ةحول ين نوكي نیاف

 ؟ يناسنالا بحلاو ‹ ينوكلا بحلاو ٠ يملإألا بحلا : قباسلا لصفلا

 عقاو يف اهلخادتو اممتالوج بقاعتو رشلاو ريخلا عارص نوكي ةحوللا هذه يب نيأو
 ؟ « سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو» : ريخلا نم رشلا تبنيو رشلا نم ريخلا تيني : ةايحلا

 اب ةايحلا ةحول قتسنت يلا ىربكلا ةكرحملا ةوقلا كلت .. «ردقلا» عقوم نوكي نيأو
 . لاماو مالاو . رصنو ةع زهو . كانه ةايحو انه توم : رادقأ نم تانئاکلاو سانلا ىلع هعزوت
 ؟ نامرحو ءاطعإو . رابدإو لابقإو . مراغمو مناغمو . ةرارمو ةوالحو . ءاقشو ةداعسو

 ةلثمم . ٠ ديقلا نم قلطتت نيح ةيرشبلا ارب سحت يا ايلا قارشأل عقوم نوكي نيأو
 عقاو يف هلک كلذ رثأو .. رحألا مويلاب ناعالاو بيغلاب ناعإلاو هللاب ناعالاو ةديقعلا ي
 ؟ احلا عقاوو دارفألا

 ةب رشبلا ةحول يف رودقملا هناكم زواجي نأ يغبني ال هنكلو . معن . ليمج يسنجلا لامحلا
 . نونفلا ةحولو

 ةيناسناللا نونفلا هسراع نأ يغبنب يذلا وه ‹ نوكلا سومان نم دمتسملا ربك ألا لامحلاو
 . دوجولا ةقيفح عم ًاحیحص ا واج بواجتت يلا « ةعيفرلا

 ٍ مالسإلا هروصتي يذلا لاما وه كالذو
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 ! ةاقتمو ةبقترم .. ةفوخعم ةبيهر « ةلئاه ةقيقح ناسنإلا سح ي ردقلا
 دعستو « عنو حن يلا ةوقلا . , ةايحلا فرصتو نوكلا ربدت يبلا ةوقلاب لصتت انآ كلذ

 ةايحلا بهو « قدغتو مرحتو : يضرتو بذعتو : يطعتو ذحاتو نزُحتو حرقتو : يشتو

 ! ةاحلا ذحأتو

 . راصبألا نع بوجحملا بيغلاب .. لوهجملاب هتاذ تقولا ين لصتتو
 ةفلغم كلذ عم يهو عقت دقو < عقت نأ لبق اهرس نع حصفت ال ! ناتكلاب عفلتتو

 ! رارسألاب
 ! راسحنالاو ةلاضلاب هءازإ ناسنإلا رعشي مرج ال .. بيهر لئاه ءيش

 » » 
 . ةددعتمل هفواخم نإو . ةريثكل ناسنإلا لاما نإ

 ! رهدلا دبأ شيعي نأ ناسنالا لمأي

 اذه نأب هرذنت توملا تاقرط هسح ىلع تلاوتو <« ضرألا هذه ين دولخلا هزجعأ اذاف

 ةلواحمو « ةرات لسنلاب دادتمالا ين ٠ ىرحأ لئاسو يف دولخلا سمتلي حار « ليحتسم لمألا
 . لوطلاب اهعاستا لاحتسا اذإ ًاضرَع عسقتل ةرات ةايحلا قفأ عيسوتو « ةرات رك ذلاب دادتمالا

 يذلا دلاخلا « حورلا ملاع ىلإ ءاجتلالاو « هلك سوسحملا ضرالا عقاو نم ةرات بورمابو

 . ءانفلا هبيصب الل

 مالالاو بعاتملا نم ًايلاخ « ًاديعس ةايحلا نم هل موسقملا َردَملا شيعي نأ ناسنإلا لمأيو

 . تاصغنملا هءوده دسفت الو لغاشملا هشونت ال «. لالا یضر ًائداه < نازحألاو

 ةباصالاو توملا راطحخأ . راطحألاب ثادحألا هعزفت ال .. ًانغمطم شيعي نا لمايو

 . نامرحلاو ىذألاو ضرملاو

 ين وأ ‹ ةروص ةيأ ين «زوربلاب» .. ناطلسلاو هاجلاو ةوقلاب ًاعتمتسم شيعي نأ لمأيو

 ! قالطإلا ىلع روصلا عيمج

 .. فاخیل هناو

 . ةايحلا ةبغر .. ىلوألا هتبغر همرحي يذلا وهف .. توملا فاخم ام ربكأ فاح
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 . ةخوخيشلاو فعضلاو ضرملاو زجعلا فاخمو

 . رقفلا فاح و
 . ىذألا فاو

 ... نامرحلا فاو

 .. بيغلاب هفواخمو هلاما طبترتو
 يأب الو ًادغ بسكي اذام ملعي نأ ةردقملا نم يتوأ امهم عيطتسي الو « ملعي ال وهف

 «٩ توت ضرأ يأب سفن يردت امو « ًادغ بسكت اذام سفن يردت امو» ! توع ضرأ

 ةظحللا هذه بيغ لب . باوبألا ىلع ةفقاولا ةمداقلا ةظحللا بيغ ملعي نأ عيطتسي ال لب

 نع اهلصفت كلذ عمو ‹« نمز هنع اهلصقي داكي ال يلا ةظحللا ! باب لك نم هيلع ةلخادلا

 ! دابالاو داملا هملع

 حجمتي دقو . ةوقلاب ةظحل رهاظتب دقو . رمألا عقاو ين ًائيش هسفن رمأ نم كلعإ ال وهف
 . رومألا نم يتأي ال كلامو ربدمو رداق هنأ ًانايحأ هسفن ىلإ ليخب دقو . ةرطيسلاب ةظحل

 ةوقلا كلب ال هنأ كردي . ةقيقحلا كردي .. هقامعأ قتمعأ ين « هسفن ةقيقح ين هنكلو

 ءيش ىقبي الف ةظحل ةيأ يف هيتأت نأ نكع ردقلا تابرض نم ةبرض نأو . ريبدتلا كلمب الو
 .. ديري امم ءىش ىلع ردقی الو . لمآ ام

 ! ةايحلا هنم بلستو « هريبدت لك نم وه هجرخت ةبرض وأ « هريبدت لك دسفت ةبرض
 ! هيقتيو ... هبقتري .. ردقلا ىلإ ًامئاد علطتي كلذل

 ¥ چ #

 كلذك لظتسو .. ةقيحسلا اهدوهع ذنم ةيرشبلا سح ين ةماخضلا ةديدش ردقلا ةقيقحو

 ! روصعلا رخا ىلإ
 . بوهرم رصنع اہئاد ةاجافملاف

 . ءايشألا طسبأ ناك ولو . هسح ي هعقو مخضتي ناسنإلا هاري نأ نود ثدحب َءيش لک
 ‹« هثودحل دهاشم « هردقل فراع ء هيلإ رظان وهو ملألا نم ًاريبك ًاردق ناسنإلا لمتحي دق
 ! راظتنا ريغ ىلع هكشت نيح ةطيسبلا ةربإالا ةكش لامتحي ال مث

 . ليصأ انايك نم ءزج .. ةرطفلا حمص نم كلذ
 . باسح هدنع اه نكي مل ةسمل وأ ‹ ةحيصب هثارو نم هئجافت نيح لفطلا ىلإ رظنا

 ! فاو برطضیو عزف فيك
 ! ريبك قراف كانه سيل .. هسفن فقوملا كلذ يف غلابلا صخشلا ىلإ رظنا مث

 . [۳ٍ] كاسل ةروس (1)
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 ‹ ةميظع ةمهم ةرطفلا هذه يدي - ةرطفلا ين لصأتملا - ةثجافملا ءايشألا نم فوخلا اذهو

 ققحي ملو « هتايح ىلع ناسنإلا ظفاحي مل راطحألا نم فوخلا الولف ! ةايحلا ظفح يه
 . ةايحلا رقوم ًاميلس هدوجو ىلإ جاتحي ام فادهألا نم

 1 ةايحلا نع الطعم ًارصنع حبصي لوقعملا هردق زواج نیح - ءيش لكك - هنکلو

 ةبسنلاب بوهرم رصنع ًامئاد ةأجافملاف . فوخلا نم ناسنإلا هسرام يذلا رذقلا ناك ًايأو

 . ثادحألاب هرجفي ًامئاد هنأل ردقلا ىش وهو « هبلإ
o» # 

 ! فينع ًامئاد ةيرشبلا سح ي ردقلاو

 ! ىيرطلا ي محل سك اعم وهو هنوسحي اع إو . رايتلا ي مهعم رئاس وهو هنوسحي ال رشبلاف

 . «ًاسوئي ناك رشلا هسم اذإو « هبناجب ىأنو ضرعأ ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو»
 "۲ ! روخف حرفل هنإ 1 يع تائيسلا بهذ نلوقيل هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ نقلو »

 ناسنإالا سحي ال امک .. مہتابغر ققحیو « مهعتم و ‹ مہنامأ مم بہ وهو هنوسحي ال

 ٠ |! هتعرس سفنب « ههاجما ي حباس وهو رابتلاٻ
 . مہلع ةزیزع ةايح مہنم ذحخأي وهو هنوسحي . نوبغري ام مهمرحي وهو هنوسحي مهنکلو

 بيصي ام ءاوس .. نامرحلاو باذعلاو ألا نم ةفلتخم فونصب مهسفنأ تاذ ين مهبيصي وأ

 . سوفنلا لوي امو ماسجألا

 . هرارسأ نوکردي الو هنومهفی ال مہنأ مہسح يف هعقو نم دیزیو
 ةديحو تناك يلاو ‹« «بتذ» اه سيل يلا ةثب ربلا ةلفطلا كلت توما فطتحا اذال

 ؟ ةايحلا يناعم لك امهيلإ ةبسنلاب اهيف لثمتت « اهب نيقلعتلا « اهيوبأ
 مهو < هريغ ممل لئوم ال « هترسأل ديحولا لئاعلا وهو لجرلا كلذ توملا فطتحا اذالو

 ؟ ءابرقاو لافطاو ةجوز نم ديدع
 ‹ هتاضرم ىوس يغتبت ال ‹ هللا ليبس ي لتاقت ىلا ةصلخملا ةنمؤملا ةئفلا تمزہنا اذال

 ؟ ناطلسلا هل نكمتيو «٠ ضرألا يف ولعيو « هدحو هيف شفتني « لطابلل ناديملا اهب زم تكرتو
 تواہتو <« ضرألا ىلع ريخلا ريصم نم سانلا سئيف « ريخلا ىلع رشلا رصتنا اذال

 ؟ ماثألا باكترا نع نوعروتي الو قحلا ةرصنل نولمعي ال « طباه قيرط ي اوعفدناو « مہ سوفت
 ثرحلا كليو « ضرألا ين ًاداسف ثيعب مرج دلوب حلاصلا لجرلا اذه قزر اذال

 ؟ لسنلاو

 )١( ءارسإالا ةروس ]۸۳[ .

 ) )۲دوه ةروس ]*١[ .
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 ؟ فينعلا رمدملا لازلزلا كلذ عقوو ةرئاطلا هذه تقرتحاو ةنيفسلا هذه تقرغ اذال
 ؟ هاعري نم هل سيلو ةثداحلا ين هاوبأ تام دقو لفطلا اذه شاع اذال
 باشلا كلذ توعبو . ةحخوخيشلاو زجعلاو ضرملا هده دقو ًايح خيشلا اذه لظي اذال

 ؟ ةايحلاب ٌللتمملا ةمقلا وحن دعاصلا
 ةوسق» مه لشمتتف ؛ اهمنك رشبلا كردي ال .. تابجعتلا نم فولأو ةلئسألا نم فولأو ٠

 . ءاوشع طبخ طبع هناك مه لثمتي وا ‹ رومالا فيرصت يث «ردقلا

 . ةيحرسملاو ةصوصقألاو ةصقلاو رعشلا ين ردقلا رمأ جلاعت مدقلا ذنم ةيرشبلا نونفلاو
 . فينعلا عجافلا هبوث ين - لاوحألا مظعم يف - هحجلاعتو . خلا

 ةاسأم ولخت ال . ةينفلا هتحول ين ةحيسف ةعقر ردقلل درفي ةصاحخ ةفصب ينانويلا بدألاو
 زجاعلا رشبلا فقوم يهو : هيف ةاسألا رصنع عقاولا ين يه يلا ةدقعلا هذه نم هيسام نم
 هنودحتي نيذلل ردقلا تابرض فنعو « هيلع بلغتلاو هيدحت اولواح امهم . ردقلا مامأ فيعضلا
 ةيروطسألا ةهلآلا یتح . نوربدملاو نوكلاملا مه مہنآ ساس ىلع اوفرصتب نأ نودي ريو « ةصاحخ

 ! رابجلا ردقلا تابرض نم ةافعم تسيل
 ةيانع اتاذ ف ىه ثادحألا ريسو سانلا ةايح يأ ردقلا ةقيقحب ينانويلا بدلا ةيانعو

 . نوكلا ةينب يمص يل كلذك يه لب . رشبلا سح يف ةمخض ةقيقح انلق امك يهف . ةبئاص
 - هتماخضو هتعور مغر - عقو لب .. اهریوصت ي مقتسي مل كلذ عم بدألا اذه نكلو

 . نقلا اذه مست يلا ةرشكلا تالداحخالا دحأ ي

 ةنحاشمو ةضغابم ةقالع - ليق نم انركذ امك - ةهآلاو رشبلا نيب ةقالعلا روص دقل
 مهيلع بلغت ةاغب ةاغط ةملآلا ءالؤه روصو . كاذ الو بناجلا اذه نم رتفت ال ةمئاد برحو
 الو اه ىنعم ال يلا « ةرئاجلا مهماكحأل رشبلا عاضحخإ ةلواحمو ء ةرطيسلاو ناطلسلا ةوهش
 بضخلا نم تاوزن ةهلآلا ءالؤه روص مث . ةمومحملا ةربجتملا ةومشلا هذه ريغ اهتارو نم فده
 ! نيفرصتملا « ةملآلا» نع ًالضف يداعلا ناسنإلا اهنع عروتي . فرحنملا قشعلا نم تاوزنو
 سانلا ين ةمكحتتملا « ةمصاقلا ةيساقلا ةفينعلا ةروصلا هذه مبادا يف «ردقلا» ءاج مث نمو

 ةلادع ىلا ةلاح لك يف يرشبلا بلقلا حيرت ال يلاو . يولع فده الو ةرورض الو ىطتم الب

 ال ءايمع ةوق ردقلا اوروصف « رحآ ًايروصت ًافارحنا اوفرحنا مث . رادقألا ةمكح وأ ءايسلا
 رشبلا برضت يهو « رشبلا مه نوبرضيامك ات اب رض نم مهسفنا ني ربجتملا ةهالا ءالؤه يقعت ال
 . ءاوسلا ىلع ةمآلاو

 يذلا روصقلا - ءاحيإلا ةوقو ءادألا ةعور نم هيف ام مغرب - فرحنملا روصتلا اذه نعو
 هروصت يف نوبيصي يذلاو < رشبلا كرادل فوشكملا رغصلا رهاظلا نم ردقلا ةقيقح روصي
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 روصتلا اذه نع .. ةلماشلا ةفيمعلا ةينوكلا هتقيقح نم هروصي ال هنكلو . تارم نوئطخمو ةرم
 نيب « عارصلا» اذه تروصف - ينانويلا بدألا ةئيرو - ةيبرغلا نونفلا نم ريتك تذحأ
 رّسفملا موهفملا لوقعملا بناحملا ين - لاوحألا مظعم ين - رشبلا هيف ودبي .. ردقلاو رشبلا
 مكحتلا ةوبش ىوس «ء ريبدت الو هل ريسفت ال يذلا مشاغلا بناحلا يف ردقلا ودبيو < رّرملا
 ! رشبلا لالذاو

 . بيغلاب عقلتملا ردقلا ةحج اعم نع ةثيدحلا ةيب رغلا بادألا ضعب هيف تحنج تقو ءاج مث

 ًايش « ةسوملم ةسوسحم ةروص يف رحلا ًاردق هب تلدبتساو - ةملآلا وأ - هللا ةدارإب قلعتملا

 ءارو نم لاقتنالا يأ « نيقباسلا نينرقلا ين هلك يبروألا ركفلا ين ثدح يذلا لوحتلا عم

 .. ساوحلا هكردت ام ىلإ ساوحلا هكردت ال امو « مولعملا ىلإ لوهجملا نمو « ةعيبطلا ىلإ ةعيبطلا
 « عمتجملا » ةوق وأ « ةعيبطلا» ةوقك < ةصلاخ ةيضرأ ئوق لوهجملا بيغلاو هللا ةركفب تلدبتسا
 ةموهفم ةلوقعم ةروص يف « هللا» رسفت نأ اهنم ةلواحم .. «ةقبطلا» ةوق وأ « ةلودلا» ةوق وأ

 « سويثيموزبل » ًاماقتنا . ناسنإلا ةوق بناج ىلإ تقولا تاذ ي هرذق نم رغصت نأو « ةّسَحم
 ةقالعلا ةعيبط ىلع ةظفاحم تلظ كلذ عم اهنكلو !! لالغألا ي سويز هللغ يذلا ميدقلا
 .. نانويلا ةاب رشبلا ةقالع لكشت تناك يلا ةروصلا سفن ىلع . ىوقلا هذهو رشبلا نيب

 ( . ءاضخبلاو عارصلا ةروص
 امنإو . لوهجملا ين بيغملا ردقلا الو ةملآلا عراصي ال ثيدحلا بدألا ين « لطبلا» راصف

 تاعارص اهلكو .. مكحتو كلمت يلا ةقبطلا عراصي وأ . عمتجملا عراصي وأ . ةعيبطلا عراصي
 « ةاسأملا » نوكت مث . . هتيتفتو لطبلا قحس ين ىوقلا.كلت ةبغرو « ءانحشلاو ءاضغبلا اهمكحت

 ىلع نيدرمتملا قحس ي نانويلا ةا حجنت تناک امک مطحتلا ي ىوقلا كلت حجنت نيح

 ! ءاوس سانلاو ةملآلا مطحعت يف رادقألا حجنت تناك امك وأ « لوهملا اهناطلاس

 ناسنالا ةميق نم - هلك يركفلا هاج الا اذهو - بادآلا هذه ترغصأ هتاذ تقولا ينو

 ىلع فقي - هللا ءازإ ةقلطملا هتيبلس مغر - ناسنإللا ناك دقف .. هللا ردق نم ترغصأ نيح

 ‹ ةايحلا ريس طخو عمتجملا ىوقو ةداملا ىوق ين فرصتلاو ةيتاذلاو ةدارإلا نم ,لاع ىوتسم

 ‹ داصتقالا ىوقو ةدالا ىوق نم ةعناخلا ةيبلسلا فقوم فقب - ثيدحلا موهفملا ي - راصف

 ! ناطلس الو ةدارأ الب هدحو وهو « اہتداراو ان اطلس هيلع ضرفت اهلك <« ممتجملا ةوقو

 نايك تغلأ نأ ةجيتنلا تناكف .. ناسنالا عفرتل هللا يغلت نأ مهافملا هذه تدار دقل

 1 هلالا كلذ نم هدوجو دمتسب ةقيقحلا ف هنا ؟ دوبعملا ها تلا نيح ناسنالا

 ‹ بادآ نم اہلع اشن امو < اهلك ميهاغملا هذه ىلع رطيسي يذلا فارحبنالا وه اذهو

 . ريثأتلا ين ةقئاف ةردقو ةعور نم اه ام مغر
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 ةمقد لك ىلع ةرطيسملا . ناسنإللاو ةايحلاو نوكلا ىلع ةرطيسملا .. هتلا ةدارإ وه ردقلا

 . تاليصفتلا نم ةليصفت لكو « قئاقدلا نم
 باسح الب افازج ثدحب ءىس الو . ةفداصم ثدحب دوحولا ف ء یش ال

 . ةياغ الب ثدحي ءيش الو

 ام اتبر « ضراألاو تاوامسلا قلحخ ي نوركفتيو « مبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هتلا نورك ذي

 . 7« .. ڭكناحېس ¿ ًالطاب اذه تقلح

 ١ نوعجرت ال انيلا مكنأو ؟ اتبع مک انقلخ امن متبسحفأ ¢ .

 . ٠" نيبعال امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلح امو »

 . “« قحلاب الا امهنيب امو ضرألاو تاوايسلا اتقا امو»

 . ٩“ ہکروص نسحأف مكروصو قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلح »
 . " «نوملظيال مهو تبسک امم سفن لک یزجتلو . قحلاب ضرألاو تاواسلا هللا یتلخو

 .. هقسانتو هطبارتو هطابضناو هتقد . نوكلا قلحخ يف ًآريثك ًامالك ثيدحلا « ملعلا» لوقيو

 . ديرم ربدم قلاحخ الو ةباغ ريغب ةقيقد تاقفاوم نم هيف ام لك ثدحي نأ نكع ال هنآو

 ملعلا لك اشم نإ » : اک اش ًادحلم هتایح ادب يذلا ىكلفلا ماعلا : زنيج سميج لوقي

 « هلا دوجو الإ اهلحب کل یرہکلا

 وعدي ملعلا» هباتك يل كروينب مولعلا ةيعداكأ سيئر « نوسيروم يسيرك ١. لوقيو

 . ةايحتسم ابن ودب ةايحلا نوكت « اهل ةياہن ال تاميظنت هيلع لدت قلاخلا دوجو نا » : «ناعإلل

 جمانرب نم ءزج يه امن إ « هثئاكذل ةمخضلا رهاظملاو ٠ ضرألا رهظ ىلع ناسنإللا دوجو نإو

 . نوكلا ئراب هذفتي
 ١ ملعلا تادحو نم ةدحو لك يأ مدقتلا نم هل دح ال ًاديزم بسكيل ناسنإإلا نإ .

 موج ةعومجم ىلإ - نوكلا ءانب يث بلاق رغصأ ربتعت تناك يلا - نوتلاد ةرذ طحت نأ ريغ
 ةرئاط تانورتكلإو بنذم مرج نم ةنوكم ٠ ةايحلاو نوكلا نع انتركف ليدبتل الام حتف دق

 نإو . يدام وه امب انروصت طبري ةدماجلا تارذلل تيملا ىتسانتلا دعي ملو . ًاي رهوج ًاليدبت
 رهاوظ ءارو رابج ربدم دوجوب ناعإلل ًالاج حتفتل ملعلا انع فشك يلا ةديدحلا فراعملا
 . ١ ةعطلا

 . ]۸٥[ رجحلا ةروس )٤( . 11۹۱ ۔ ۱۹۰1 نارىع لآ ة وس (۱)

 . [۳) نباغتلا ةروس (ه) . [119] تونمۇملا ةروس ()
 . [۲۲] ةيثاحلا ةروس 1T] . )١( ءايينألا ةروس (۳)



 يمالسلا روصتلا ف ردقلا

 يأ لتخا ول . نوكلا ةقلحخ ين ةقيقدلا تاقفاوملا نم تائم هريغو ماعلا اذه ددعيو
 ضرألا حطس ىلع ةايحلا ترهظ الو .. ةمئادلا ةمظتنملا هترود يف نوکلا مظتنا ال اہم دحاو
 ءايحألا تتاف تلق وأ يح لك قرتحاف ءاوملا ي نيجيسك ألا ةبسن تداز ول . . تقترا الو
 برتقا ول .. تلق وأ ةسبايلا تداز ول . . لق وأ ضرألا حطس ىلع ءاملا داز ول .. تلمح وأ
 تثتبرتقا ول .. دعب ول وأ ضرألا لع هايملا دم عقتراو هردج ةوق تدازف ضرألا نم رمقلا

 . خلا .. يح لك تا تدعب وأ ةايحلا نم اهحطس ىلع ام لك ببهتلاف سمشلا نم ضرألا
 نوكلل نأ - ملعلا كلذ لبق نم - ةهادب حورلا اهكردت يلا ةقيقحلا هذمب دہشت اهلكو

 . رمألا ربديو ءاشي ام ردقب قلخب ًاربدم ًاقلاح
 نوكلا ةقلخ ين «رَّدَقلا» تايميدب نم ةيميدب لوأ كلت
 : ناسنإلا ةايح ينو . هلك دوجولا اذه ين رمأ لك ربدي يذلا وه هلا مث
 ٍ )ءىش لک توکلم هدى

 ٩ ب ریدق ءيش لک ىلع وهو كلملا هديب »
 ءاشت نم رعتو ءاشت نمم كللملا عزنتو ءاشت نم كلما يۇت . فلل كلام مهللا لق »

 . "«ريدق ءىش لك ىلع كنإ ريخلا كديب « ءاشت نم لذتو

 ۰ : قحلاب اهلك رومألا ربدي هنإ مث
 . قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ
 . قحلاب ناسنالا قلخو

 . قحلاب وه ةروص نسحأ يف هريوصتو
 . قحلا لجأ نمو « قحلاب رخألا مويلا يف هللا ىلإ هتعجرو
 . مااسالا نيبو ةثيدحلاو ةعدقلا تاينثولا نيب قي رطلا قرفم انهو
 .. ردم قلاخ الب وأ « قلاخ الب ةفداصم قاحخ دق نوکلا نأب نمؤت ةینثو لک

 . روطق ريغب وأ روطتب - ةفداصم ضرألا ف دجو ناسنإلا نأب نموت ةينثو لكو
 طباض اهمكحي ال وأ . طباض اهمكحي ال ضرألا ين ناسنإلا ةايح نأب نمؤت ةينثو لكو

 . قحلاب اهردصيو هتافقرصت ردقي لداع طباض اهمكحي ال وأ « لقاع
 يف ةروصحم « قيضلا ضرألا قاطن ي ةروصحم ناسنإلا ةايح نأب نمؤت ةينثو لكو

 . ءازج الو ةعجر الب ةيهننم < درألاو لزألا ةقيقح نع ةعطقنم < « ايندلا ةايحلا

 )١( سي ةروس ]۸۳[ .

 ) )۲كلملا ةروس ]١[ .

 ) )۳نارمع لآ ةروس ]۲١[ .



 يمالسإلا نفلا جهنم

 مكحي يذلا ‹ ربكألا دوجولا سومانب ةلصلا ةعطقنم « ةفرحنم ةلاض تاينثولا هذه لك
 .. ناسنالاو ةايحلاو نوكلا

 يذلا لماكلا لماشلا « قحلا» ىلع ةريصبلا حتفي ربكألا سومانلا اذه ين رظتلا نإ

 . رومالا ف رصي

 الب ةفداصم سيل هنأو .. قح نم نوكلا قلخ ي ام نيبي ام « ملعلا » لوق نم ىتبس دقو
 ا . يکح لقاع ربدم

 تاوامسلا تلخ ين ةدوجوم ةيهانتملا ةبيجعلا ةقدلا هذه نوكت نأ ءايشالا عئابط نم سيلو

 ! ناسنإالا ةايح نع كلذ دعب ةبئاغو «٠ ضرالاو
 نع فقوتب نل « هلي درج ناسنالا لهذي يذلا حساولا نوكلا اذه لمش يذلا قحلاف

 نم دحاو نئاكل ةبسنلاب الو « نوكلا اذه ين ةليئضلا ةريغصلا ةطقنلا كلل ةبسنلاب نايرسلا
 . ءاضفلا يث ةحباسلا ةطقنلا هذه تانئاك

 هنأ هانعم سيل اذه نكلو . ضرألا يف هل ةفيلخ هلعجو ناسنإلا مرك هللا نإ .. ًاقح

 , قحلا سومان .. هلك دوجولا مكحي نأ هناحبس ءاش يذلا ربك ألا سومانلا نم هتايح جرحأ
 ادرفتم < ًاعطقنم ًاعئاض هكرتي الف ٠ ربكألا سومانلاب هلصي نأ هل می رکتلا نم ناک لب

 . هللا ةيادب هلك يدتهملا نوكلا ين لالضلاو هيتلاب هدحو

 لك لعجمو « قحلا وه اهمكاح لعجبو « ةياغ هتايحل لعج نأ هل ميركتلا نم ناك
 . قحلا كلذب ًاموكحمو ةياغلا كلتب ًاطبترم : اهتاليصفت نم ليصفت لكو ابتاوطحح نم ةوطح

 ‹ ضرألا هذه ي هتايح يبتنت الأ - قحلاب ةموكحم هتايح لعج ذإ - هل مي ركتلا نم ناكو

 الو اهل ةلمكملا اهتيقب نع عطتقت نيح - قتحلا ايف ىدبتي الو ‹ ةروص اهيف لمتكت ال يلا
 ًارابتحا ايتدلا ةايحلا هذه لحج اغإو .. « قحلا » نم ةدافتسملا ةلداعلا اهتياہن ابف رومألا يہتتت

 رابتخالا اذه نع لداعلا ءازجلا ميل < فنصو نول لك نم لمعلل ةصرفو . سانلل ءالبو

 : قحلا قحيو ةروصلا لمتكت موي .. ءازحلا موي يت
 . امع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا »

 ١ نوملظیال مهو « تبسک ام سفن لک یزجتلو . قحلاب ضرألاو تاوامسلاهتلا قاخو « "“ .

 . سانلا ةايح ي ةقحلا اهتزيكر ىلع رومالا رقتست كلذبو
 . هتدارا و هللا ردق هنأل ‹ قحلا وهو . هللا ةدارا وه سانلا ةايح فرصي يذلا « ردقلا » نإ

 . ةباغل يرج دوجولا ي ام لكف . ةياغ اب يرجل اال وهو

 )١( كللملا ةروس ]۲[ .

 ) )۲ةثالا ةروس ]۲۲[ .
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 يمالسإالا روصتلا يف ردقلا

 . هللا ىلع لاحم ملظلاف .. ملظلاب يرجم ال وهو

 اهعاطتقاو ؛ ةابحلا ةياہن تسيل ضرألا نأل « ضرألا هذه ين رومألا يبني ال وهو
 . نيزاوملاو بسنلاب لجو « قحلا نم اميف ام دسفي ةروصلا نم اهدحو

 ةايح ةياهن الو . ايندلا ةايحلا ةي دنع عطقنت الف لماشلا روصتلا اذهب ةايحلا حسفنتو

 سفنلل ةحسف .. ءامسلل ضرألا نمو .. ةرخالل ايندلا نم دتع اع إو .. ليج ةايح الو درف

 ! .. نونفلل ةحسفو « عسوأ قاطن ىلع ايف شيعت ةيرشبلا
 ي ي #

 . قيرافتو ءازجأ اهيلإ نورظنيو « امتاطابر نوعطقي مبنأل ةروصلا ةقيقح نوكردي ال رشبلاو
 « عطقملا» هنأك درغملا ثداحلا دنع نوفقيو . . ليج ةايح وأ هنيعب درف ةايح ىلإ نورظنب

 لیرخ هنونظیو « حماللا مم نیبتت الف .. ضرألا هذه دنع نوفقي وأ .. ةروصلا ين ريحألا
 .. ءاوشع

 رصتناو قحلا مزه اذالو .. لازلزلا عقو اذالو .. خيشلا شاع اذالو .. ةلفطلا تتام اذا

 ! ؟ ناغطلا

 ىلإ مهوعديو < ةعطقنملا ةأزجملا ثداوحلا كلت دنع فوقولا نع سانلا درب مالسإلاو

 : ةاحلا ريس اف نودهاشب < عسوا ةحول

 اغلب املف . ابقح يضمأ وأ نيرحبلا عمجم غلبأ ىتح حربأ ال ٠ : هاتفل یسوم لاق ذاو»

 « انءادغ انتآ : هاتفل لاق ازواج املف . ابرس رحبلا ي هليبس ذحماف امهتوح ايسن امهنيب عمجم
 ‹ توحلا تيسن ياف ؟ ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ : لاق . ابصن اذه انرفس نم انيقل دقل
 . غبن اتك ام كلذ : لاق . ابجع رحبلا يف هليبس ذختاو هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو
 اندل نم هانملعو اندنع نم ةمحر هانيتا اندابع نم ادع ادجوف « اصصق امهراثآ ىلع ادتراف

 عيطتست نل كنإ : لاق ؟ ادشر تملع امن نملعت نأ ىلع كعبتأ له : ىسوم هل لاق . املع
 الو ارباص هلا ءاش نإ يندجتس : لاق . ارج هب طحت م ام ىلع ربصت فیکو اص يعم

 : لاق ! ارما ایش ت هج دقل ؟ اهلهأ قرغتل اهتقرخأ : لاق ! اهقرحخ ةنيفسلا يف ابكر اذإ ىتح
 يرمآ نم يقهرت الو ٠ تی ا ينا لاق ؟ اربص يعم عيطتست نل كنإ لقأ ملأ
 تثج دقن ؟ سفن ريغب ةيكز ًاسفن تلتقأ : لاق . هلتقف ًامالغ ايقل اذإ ىتح . اقلطناف . ارسع
 اهدعب ءيش نع كتلأس نإ : لاق ؟اربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ : لاق ! اركن ًاثيش
 اهلهأ امعطتسا ةيرق له ايتأ اذإ ىتح . اقلطناف . ارذع يلدل نم تغلب دق « ينبحاصت الف
 تذحال تئش ول : لاق . هماقأف ضقني نأ ديري ًارادج اہیف ادجوف « اموفَیضپ نآ اوبأف

 امأ . ًاربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كثبنأس « كنيبو ينيب قارف اذه : لاق ! ًارجأ هيلع
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ذخأي كلم مهءارو ناكو « اميعأ نأ تدرأف « رحبلا يف نولمعب نيكاسمل تناكف ةنيفسلا

 اندرأف ‹ ارفكو ًانايغط امهقهري نأ انيشخف نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأو . ابصغ ةنيفس لك

 ةنيدملا يأ نيميتي نيمالغل ناكف رادجلا امأو . امحر برقأو ةاكز هنم ًاريخ امه ر امهدبي نأ
 اجرختسيو <« امهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف . ًاحلاص امهوبأ ناكو « امم رتك هتحت ناكر
 . «اربص هيلع عطس مل ام ليوات كلذ . يرمأ نع هتلعف امو . كبر نم ةمحر « امهزنك

 يذلا يندللا ملحلا هملعو هدنع نم ةمحر هللا هاتأ يذلا حلاصلا هلا دبع حم ىسوم ةصق

 .. لايجألا نم اهءارو امو ثداوحلا نم اهء ارو ام ىلإ ةرضاحلا ةظحللاو ةد رغملا ةثداحلا زواجعتي

 . قحلاب ذفاتلا هرمأو لماشلا هللا ملعب هلك كلذ طبريو

 ةظحللا يأ ههابتنا رصحي الف « ةعساولا ةحوللا ي ين لمأتلا لاج يرشبلا بلقلل حتفت اهنإ

 صاخشألاو ءايشأالاب ةيئاهم اللا ان اطابترا نع ةعطقنم اهدحو اهريسفت لواحب ةرضاحلا

 . ثادحألاو

 ! ثادحألا ةمكح ةلاح لك يف نوكرديس رشبلا نإ - كلذ عم - هل لوقت ال يهو

 بناج اہفو < اهلمكأب ةحوللا ىلع عالطالا هل احيتب نل رصاقلا هملعو ريصقلا درفلا رمعف

 تحي يدنا « ةايحلا عقاو ف دمب ققحتب ل يذلا بئاجلا وه ٠ بيلا اع ق هتع بوح

 ! نابسحلا يف لحخدت ال جئاتن نم اهيلع بترتيب امو ٠ مويلا ثادحأ ةلمكت

 ةياغ الب « ًاطابتعا تسيل اہنإ ! ثادحألا ءارو ةمكح كانه نإ طقف هل لوقت امناو

 ةعوطقم تسيل الإ . ءيش هيلع بترتي ال هتاذب مئاق اہنم لك ةلصفنم تسيل اہنإ . طباصض الو

 ! هلأ ريبدتو هللا ملع نع

 رشبلا ملع ءارو نمف ! ملظ الو اهيف لطاب ال لدعو قح ةمكحلا هذه نإ : هل لوقتو

 هتروص نم عطتقم هنأل - مويا ًالاظ ودبي يذلا ثداحلا ءارو نمو . طيحملا هتلا ملع رصاقلا

 . رشك ريحو لدع قشحتب  ةلماكتما

 نأ نكمب اع و « ةرضاحلا ةظحللا ءارو اب ماعلا وه هنأل ًاجلملا وه هللا نإ : هل لوقتو
 : يتيقح رش نم رهاظلا ريخلا ىلع بترتي وأ ١ يتيقح ريخ نم رهاظلا رشلا ىلع بترتي

 . «مکل رش وهو ًائيش اوبحت نأ یسعو < مکل ريخ وهو ًائیش اوهرکت نأ یسعو»

 ! هاضريو هل ملستسيو « هللا ردق ىلإ يرشبلا بلقلا نئمطي مث نمو
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 . ردقلا روصت يل ةينثولاو مالسإلا نيب ام قراف وه كلذ

 « مطع یفراف وهو

 . ]٠١ - ۸٣[ فهكلا ةروس )١(

C7{1١[ ةرَقلا ةروس  . 
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 يمالسإإلا روصتلا ف ردقلا

 . سبياقملا حيحصتو روصتلا حيحصت هيلع بترتب ام لقأ سيل
 كلع وهو *يطاخ روصت ي شيعي نأ هل يغبني ال - ضرألا ي هتلا ةفيلخ - ناسنالاف

 نع ةمطقتم ةقيغ ةراد يف ًاروصحم هروصتو ءوكن دوك نأ يشت ال باوصلا ىرب نأ
 رييكلا سومانلاب لاصتالاو روصتلا ةقاااطو ركفلا ةقالط كلم وهو < ربك ألا ةايحلا سومان

 . سيياقملا حيحصت دعب رعاشملا حبحصت هيلع بنرتي ام لقأ سيلو

 هنع ًاعطقنم ال ةايحلا سومانل ًاقواسم هروصت لعجم نح ؛ هرکفت ناسنإلل متسي نیحف

 ؛ طبار الب ةقرفتملا ات ايئزج ىلإ رظنلا اههوشي الف ةروصلا همامأ حسفنت نيح ؛ هل ًامداصم الو

 هسفن رقتست ذقنيح .. ةياغلا ةماقتساو اهئارو نم دصقلا دوجوو ةريبكلا ةايحلا ةعقر ىري نيح

 . بارطضالاو ىلقلا نم ةميلس هرعاشم قلطنتو
 نمؤت نيح ؛ هتياغو ردقلا ةمكح ىرت ال نيح سفنلا ىلع يلوتسي يذلا فينعلا قلقلا نإ

 ةرضاحلا ةظحللاو درفملا ثداحلا نأ نمؤت نيح ؛ فادهأ الب ةايحلاو ةياغ الب دوجولا نأب
 ءابتناب وأ درفلا اذه ءاهتناب « انه يهتت ةايحلا نأ نمؤت نيح ؛ رمأ يأ ين ريخألا لوقلا يه
 .. تيمم مطحم رمدم قلقلا اذه .. ضرألا هذه

 . ةايحلا ذئاذل ىلع ًايشحو ًاعارصو « بهت ةبهن ةايحلا لع يذلا وه هنإ
 عارصو < طبحلو ةريحو <« ككفتو لالحنا نم هعيشي ام مويلا ماعلا ي عيشي يذلا وهو

 . رامدلاب ماعلا بیصب نأ ڭكشوب

 . ضرألاو تاوامسلا هب تقلخ يذلا قحلاو .. هللا ردق ىلإ سفنلا نئمطت نيح امأف
 ىلطنت < تّتشملا رمدملا ىقلقلا نم قلطنت كلذ دنعف .. ءازجلا يل لدعلاو ءالبلا ين لدعلاو
 هطبريو « دوجولا مكحي يذلا سومانلا ةقالط ةقيلط اهنأل . ريخلا ليبس ي ةطيشن لمعت
 ! فينعلا مراصلا رتوتلا طابرب ال « دودولا ةيخرلا ةيبذاجلا طابرب ضعب ىلإ هضعب

 رهاظلا قاطن ين لمعلاو « لوهجملا ببخملل ميلستلا : ردقلا نم ملسملا فقوم كاذو

 . مولعملا

 برطضي الو قلقي الو عرج ال « ةريصب ىلع يمالسإلا روصتلاب نمؤي يذلا ملسملا نإ
 هنأ ىلإ نأمطاو <« هيف هتدارإ ىلإ نأمطاو < هللا ىلإ هرمأ ملس دق هنأل < هللا ردق نم هبقرتي امل
 لدابتملا ىضرلاو . بحللاو هلل ةدوملا ةقالع كلذ ي هده ريخلا ألا ةياهلا يب هل ديري ال

 ءانحشلاو ءاضخبلا ةقالع طق همكحت الو « هنع اوضرو مع هلا يضر » نييناجلا نم

 . هللاب مهروعش تدسفأو قيرغإلا ريطاسأ تثول يلا « عارصلاو

 )١( ةدئاملا ةروس ]1١1۹4[ .



 .! هللا هدارأ ام الا ذمتي الو « بوتكم ردقلا نأ ةجحب هيلع لك اوتي ال هتاذ تقولا يأ وهو
 دحأ يردي سيلو . راصبألا نع بيغم هلا ردق نكلو . هللا هدارأ ام الإ ذفني ال . ًاقح

 ةايحلاو توملا قلحخ» : رتفي ال يذلا بئادلا لمحلا .. لمعلا يغبني مث نمو . نوكيس ام ًامدقم

 «٩ مكنم لماع لمع عيضأ ال ينأ مهب ر ممه باجتساف» . “ «المع نسحأ مكيأ مكولبي
 . “« نونمۇملاو هلوسرو مکلمع هللا یریسف اولمعا : لقو»

 . بارطضا الو عزج الو قلق الب نكلو .. ةظحل لك يف مئادلا لمعلا

 ! ردقلا عم ًاعارص سيل هنكلو . ضرألا ين ثدحي عارصلاو
 مكحب تيضرو « هيلإ سفنلا تنأمطا دقف « ردقلا عم عارصلا بجوي ام كانه سيل

 ! لايجأ ةدعل فشكتي مل ول لب « هنيح يف هبحاصل فشكتي مل ولو .. ريخلا هنأ ةنئمطم هللا

 : ريخلا ليبس ي ريخلا لجأ نم نوكيو .. ضرألا ين نئاكلا رشلا عم عارصلا نوكي اع إو
 ) « نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سالا هللا عقد الولو »

 ىلإ تلامو اهدح نع تغط اذإ .. « ةقبطلا» ىوقو « « عمتجملا» ىوق ناسنإالا عراصي
 ! هتلا نم ليدبلا املأ الو ! «ردقلا» انآ هسح ينو اهعراصي ال هنكلو . ملظلا

 . هامح ىلإ نئمطم « هللا ردقل بقرتم « هللاب طبترم وهو اهعراصي اعإو
 .. عارصلا ةجيتن لجعتسي الو
 ةظحللاو درفملا ثداحلا نم الو .. ليج ةايح يف الو درفلا ةايح ين لمتكحت ال ةروصلا نإ

 . ةرضاحلا
 . . لايجأ تاويحو ةددعتم دارفأ تاويحو ةددعتم ثداوح ةروصلا لاتك ا قرغتسي دقو
 . ءازجلا موي ةرحخآلا يف الإ لمتكي الو .. اهلك ايندلا ةايحلا قرغتسي دق وأ
 ‹« طيحملا لماشلا لماكتملا نوكلا سومان وه كلذف .. ةلاح لك ين لمتكي هنكلو

 . لاوحالا عیمج ف قحلاب مثالا

 اب دہشي ةعقاو ةقيقح هنأ قوف « روصتلا حاسقناو « وحنلا اذه ىلع ةايحلا حاسفناو
 . نوتفلا ف اهريوصت داري نيح ةعئار « ةف » ةقيقح وهف - هلك دوجولا سومان

 . [۲] كلملا ةروس (1)

 . ]٠۹۵[ نارمع لآ ةروس (۲)

 . ]٠٠٠١[ ةبوتلا ةروس (۳)

 . ]١١[ ةرعبلا ةروس )٤(
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 يمالسإالا روصتلا يف ردقلا

 نع *يشان ريوصت هنكلو .. ردقلا ريوصت يف ةينفلا ةعورلا نم لثم ينانويلا بدألاو

 عم طبارتلا ةلماكتم ريغ « دحاو بناج نم ةروصلا ذخأي روصت . فرحنمو صقان روصت
 . هللاو رشبلا نيب ةقالعلا روصت يف يتو فارحنا بناج نم اهذخايو .. ءازجألا ةيقب

 دارفألا ةايح ضرعي ًانف .. رخآ انف ئشني نأب يرح لماكتمل مقتسملا يمالسالا روصتلاو
 ةروصلا ضرعيو « ينانويلا نفلا تالالتخا نم ًأولخ « ثادحألاو ثداوحلاو ٠ تاعامحلاو

 . دوجولا نايك لك ي ةلثمحملا اهتقيقح ىلع



 يالتسالاروصتلا ف ةد يقعلا ةقيقَح

 ؟ ةديقعلا ام
 ] ؟ هاشحيو هبحيو .. ةدابعلاب هل هجتي مث .. هلإ دوجوب ناسنإلا نمؤي اذا

 وأ ‹ قحلا ناعبإلا هللاب نمؤت يهو ءاوس .. لاسلا اذه اسفن لأستل ةيرشبلا فقت م
 ىرخأ ةا هب كرشتو هدبعت وأ .. “مطوط وأ نثو ةروص ين .. ةلالض ىلع هدبعت يهو

 . ىفلز هللا ىلإ مهوب رقيل
 .. لاوس ىلإ جاتحت ال ةيميدب امسح يف ناك هنأل « لاؤسلا اذه اسفن لأستل ضقت ل
 دوجو ةركنم اهسفن لأست تحارف . ةريحخألا ةبقحلا يف ةسكنلا ابروأ تباصأ ىتح

 ! نيلوألا ريطاسأ ناك هلك كلذ نأ ةمعاز .. قالطإلا ىلع هلإ دوجو ةركنم لب « هتلا

 تلتحاو ‹ مقلا تزتهاو < ابروأ ين نيزاوملا ايف تبرطضا يتلا امتاذ ةبقحلا هذه

 . راكفألا

 . ساوحلا هكردت اإ الإ نمؤت نأ تبأو . هتيدامو ناسنإللا ةيناويحب اميف تنمآ يلا ةبقحلا

 ةداملا ةيربحجل هتعضحأف .. هللا ةدابع نم ناسنإلا «ررحت» نأ ايف تدارأ يتلا ةبقحلا

 . دوجولا نم يتاذلا هنايك تغلاو .. خيراتلا ةي ربجو داصتقالا ةي ربجو
 هه ي

 . ةيحيسم ابروأ تناك تارتفلا نم ةرتف يف

 تجرد ىلا سوفنلا ين ةيمإلا ةديقعلا لغلغت ةجردو « ةيحيسملاب امن اعإ ةجرد تناك ًايأو
 عباطلا يه ةيحيسملا تناك دقف .. نورقلا تارشع ىلإ دعي نمزلا نم ًاليوط ًاحدر ةينثولا ىلع
 . ريكفتلا اذه ةدعاقلا يه هلا ين ةديقعلا تناكو « يبروألا ريكفتلل ماعلا

 ةقيقح ين ةديقعلل اودع ناك ايب « نيدلا حلاص ين هرهاظ ين ناك روطت ثدح مث
 ىلع رطيسملا وه حبصأ ىتح- < امناطلس دادتماو ٠ ةسينكلا ذوفن دايدزا وه كلذ . رمألا

 . ةايحلا نوؤش لك

 نم درف لك يف يرجت هءامد نأ ةليبقلا دقتعت ًانيعم ًاناويح بلاغلا يف نوكي ةليقلا هدبعت دوبعم ( ٠٠٠١٠۳١ ) مطرطلا )١(

 مهقورع يق يرجتل هءامد نوبرشي ذئدنعو « ةصاخ ةينيد تايسانم يف الإ هنوحبذي الف هنوسدقي مهو . اهدارفأ
 . صاخلا اهمطوط ةلاق لکلو . كيج لئم
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 يمالسإلا روصتلا يأ ةديقعلا ةقيقح

 ةسينكلا روصت نم دافتسملا - هدحو ىحورلا اهقاطن لحاد يف ال ةطلس ةسينكلل راص دقل

 لزعت تراص « ةيحورلا ةطلسلا بناج ىلإ ةينمز ةطلس ةسينكلا تراص لب - نيدلل اهتاذ
 هلك كلذ قوفو « عاطقإلا ءارمأك تايعاطقإلا كلمو <« شويجلا شّيجتو « مهلوتو كولا
 لذملا عاضحإلاو « هللا توكلم نم درطلاب ديدہلاو « ةعشحلا تاواتإالاب سانلا ي مكحتت
 . نيدلا لاجرل

 نوكلا نع « ةيملع ١ تاي رظن فلؤت ةسينكلا تماق لب . دحلا اذه دنع رمألا فقي ملو
 ىلع اهب ناعبإلاب سانلا مزلتو . خلا .. ناسنإللا رمعو «‹ اهرمعو ضرألا لكشو « كالفألاو

 . هللا ىلع جراخو رفاك وهف هب نمي مل نم ةديقعلا نم ءزج انآ
 « ةبرجتلاو ءارقتسالاو ثحبلا ساسأ ىلع مئاقلا ٠ ييرجتلاو يرظنلا ملعلا ماق املف

 .. « تلوفيرب» لاق امك سلدنألا ي هجهانمو يمالسإلا ملعلا قئارط ىلإ هروذج عجرت يذلاو
 ًازازتعا « ةسينكلا ةمايق تماق « « ةسدقملا» تايرظنلا هذه لطحخ تبثي ملعلا اذه ماق ال
 بهذيف « اهيديأ نيب نم تلفي نأ همكحت يذلا يرشبلا عيطقلا ىلع ًافوخو « اہناطلسب اهنم

 ةظاظف ين تحارو . سانلل دابعتسا نم هب عتمتت امو « امضفو اهبَهدو « اٻتبيهو اهذوفن اهنع
 . نوكلا زكرم تسيل اہنأو ٠ ضرألا ةيوركب اولاق مهنأل مهقرحتو ءاملعلا لتقت ةيشحوو
 . ناطلسلا كلذ نم سانلا ريفكتل ينكي ام ادي ىلع وليلاجو سوكینربوک لانو

 « ىرخأ ةيحان نم ملعلاو نيدلا نيبو « ةيحان نم ءاملعلاو ةسينكلا نيب حستت ةوا تلظو

 ةب رضلا هجو هنأل ‹ ةلوطيلاب يبروألا رڪفلا ي مسوي يذلا ‹ نوراد ناک یتح « دادزی روفنلاو

 يف هل نزو ال « يناذلا روصقلا نم ًانول الا كلذ دعب اهدوجو دعي ملف < ‹« ةسينكلل ةيضاقلا

 . “ رومألا ةقيقح
 تحت ةسينكلا حنرتو < ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا كلذ يده ىللعو « ةرتفلا هذه ين

 سائلا تلفنا .. ةسينكلا « ريطاسأ » دض اه احالس ةيملعلا « قئاقحلا» ذخعت يلا مدحلا لواعم
 مہنکلو . « نوررحتي» مهنأ اورعشو . مهذيو لبق نم مهعضخم ناك يذلا رئ احلا ناطالسلا نم
 ةئطاخلا ىه ةسينكلا له : مسفنأ اولأسيل اوفقي م « ديقلا نم ةتلفنملا ةحماحلا مترو يف

 ةديقعلاو کل اومرو « ءازجألا ةطلتخم ةدحاو ةبسح اهوذحأ لب .. ئىطخملا وه نيدلا مأ
 عم نكلو .. ىلوألا ةينامورلا ةيئانويلا متينئو ىلإ اوداعو « مهراكفأو مهب ولق نم ًاعم هللا ي

 .. ریطحخ قراف

 ةعيبط روصت يف مهراكفأ فرحنت مث « نيدلا» ب نونمؤي اوناك ىلوألا ةينثولا كلت يف

 )١( باتک رطنا ١ خيراتلا ةلوج » لصف « ديلاقتلا ةكر عم ٩ :



 ةقالع رشبلا نيبو اهنيب ةقالعلا نوروصتي مث « ةقرفتم ةملا انوروصتيف < ةربدملا ةقلاخلا ةوقلا

 ءاضخبو ةسئاد ةنحاشم

 . هساسأ نم نيدلا نوعلتشر مهف مويلا اما

 ! ريطاسألا ميلع يلطنت دعت مل ! «اومدقت» دقل
 ! ساوحلا هكردت ام الإ ةقيقح ال
 ! ساوحلا اهكردت ال روما « ةديقعلا» و  هتلا» و « نيدلا» و

x» » 

 . «ةَقث ةمزأ»١ تناك دقل

 اهاجرو ةسينكلا قيرط نع مهلا لصي ناك ام لك نيبو سانلا نيب ةقالعلا تدسفأ ةمزأ

 . نيدلا لاجر اهعدتبا ةفارخ ناك مأ ةلزنم ةقيقح ناكأ ءاوس

 . بيرق نم نويبروألا اهم قب ملو . لوقعملا اهدح دنع فقت مل ةمزألا هذه نكلو
 نال ةفاظن ىلع هيف اوريسيو « تاروذاقلاو لاحوألا نم ىي رطلا اوفظنب نأ نم ًالدبف

 منإف كلذ نم الدب . . ناسنإللا نايكل ةمزال ةرورضو « اهتاذ ةايحلا ةعيبط نم ءزج هيف ريسلا

 دانعو قیض ي هنع مههوجو نووزي اوحارو ۰ مهروهظ ءارو نم هولعجو هلک یتیرطلا ولم
 . روشنو

 ملاعو ‹ ةقالطلا ملاعو < ةديقعلا ماع يث يأ هب نوفرفري يذلا حانحلا اوعطقي نأ اورثا دقل
 ضرألا ىلع اومشج .. مث. . هتمدأ دق ,تازخو وأ ٠ حانجلا اذبب تقلع دق ًالاقثأ نأل . . حورلا

 . رونلا ملاع ي مهحاورأب ىيلحتلا نوعيطتسب ال

 نمزلا نم ًاحدر مهولفغتسا دق نيسلدملا ضعب نأل . ل مہتلص اوعطقب نأ اورثآ

 . . نيطلا ىلإ .. تحت ىلإ رظنت تراص امن إو ء ىلعأ ىل 1 ملطتت مههوجو دعت ملف . ءاسلا يسا

 ! ساوحلا هكردت يذلا وه هنأل .. عقاولا وه اذه نولوقيو . لاحوألا ىلإ

 اهفيخستو اهتروص هيوشتو ةديقعلا ةمجاهمل متحلسأ نوعَرُشي ٠“ ءاملعلا» قتلطناو
 . ظياغ لوقلا نم ركنم لكب اپیمرو

 زارفا ةديقعلا نإ لاق - هراكفأو هتاروصتب ايف شاع يلا سنجلا ةأمح يف - ديورف
 دوجو ببسي « همأ وحن ةيسنلا هتبغرل لفطلا تبك نم . بيدوأ ةدقع م اشن یسنج

 قع شنا یک ںیورف ات لق ا سا هارو ت قیر نم هدراعیو همحا زب يذلا بألا
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 يمالسإلا روصتلا يف ةديقعلا ةقيقح

 يلا ةنيعللا ةدقعلا كلتل رشابملا زارفإلا امهو . نيدلا ًأشني فيكو لافطألا ءالؤه سوفن ين

 . )! مظعلا « ماعلا « كلذ تبذع

 زارفا اینا لاق - هہراکفاو هتاروصتب ایف شاع يلا داصتقالا ةأامح يف - سکرامو

 حاضحلال . مكحتو كالع يلا ةقطلا هلغتستو « « بطلا » عمتجملا ةعيبط هئشنت يداصتقا

 اين يذلا ردخملا ريثأات تحت « ةبولسملا اهقوقح ىسنتل اهب ريرغتلاو . ةموكحملا ةقبطلا

 اذال سكرام انل لقب مل ةبسانملا هذهب و ) ةموعزم ةيورخأ ةايحب ضرألا نامرح نع ضيوعتلاب
 - هنظ يل - ةيدرفلا ةيكلملا سرامب نكي م يذلا لوألا « يعويشلا » عمتجملا ي نيدلا دجو

 . (!؟ نيدلا اهيف لختسي دموي ناك يلا ةمهملا امو ؟ تاقبط ىلإ مسقني مو

 . تافارحنالا هذه نم ًاهابشأ «ءاملعلا» نم امهربغ لاقو

 ةيارزلاو ةديقعلا ىلع عينشتلل ايت اقاط دنجت  ةصاحخ ةيسكراملاو - ةيبروألا نونفلا تذحأو

 مث .. ةيرشبلا ريس طخ الو ةايحلا عقاو يف دوجو امه سيل ايك اهلمت ليل يف وأ .. اہ
 ء يعو الو ةلاصأ الو فده الو ةياغ الب مويلا يب رعلا قرشلا يف شيعت يلا ةرزملا نونفلا ء يجن

 ةقيقح يأ ىربكلا ةيهإلا ةقيقحلا لثمتف < هنع ًافافسإ دي زت لب « فرحنملا بدألا اذه دلقتف

 لثعو . ةيض ذرأ ةقيدح ي ىربكلا دوجولا ةحاسو للعألا الملا لثمتو . ةيناف ةدودحم ةب رشب

 ةيصخش ي ةلاسرلاو ةوبنلا ةقيقح لثمتو . ةراح ةايح يب ةديدملا ةعساولا ةيرشبلا ةقيقح

 !! نیشاشح
 ! نونفلا ملاع ينو ناسنإلا ملاع ي ةيزخم ةسكن

 « #  ه

 . دوجولا اذه نايك يف ةقيمع ةَمَمح ةديقعلا

 : هاده ىلع رئاس « هللا ىلا دتهم دوجولا ي ام لک

 ۲ یده مث . هقلخ ءيش لک یطعأ يذلا اتبر »

 ‹ دوجولا ريمضب ةاصتملا « ةلصاولا حورلا اهكردت « بسحف « ةيحور ةقيقح » هذه تسيلو

 الإ ءيش نم نإو» : هدمحب حبسي ءيش لك ناو « ةدابعلا ةدحوو هاجتالا ةدحوب ةرعاشلا

 : هتدابعل هجتی ءيش لکو «  هتفيحخ نم ةکئالملاو هدمحب دعرلا حبسيو» " « هدمحب حبسي

 . ©« ىكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاوامسلا يف ام هلل حبس ۱

 )١( هط ةروس ]5۰[ .

 ) )۲ءارسإالا ةروس ]٤٤[ .

 ) )۳دعرلا ةروس ]١۳[ .

 )٤( ديدحلا ةروس ]١[ .
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 ةقيقح» كلذك يه اعإو « ةلصاولا حورلا اهكردت . بسحف ةيحور ةقبقح تسيل

 . « ةيملع

 كالفألا نم كلف يأ ؟ هللا هل هدارأ يذلا نوناقلا ىلع ريسي ال دوجولا اذه ين ءيش يأف
 ريسي ال تانئاكلا نم نئاك يأ ؟ قلخلا سومانل عارم ريغ « صاخلا هجازم ىلع يرجح

 ؟ هللا نيناوق داضي ًاصاح ًانوناق هل ”يشني نئاك يأ ؟ هللا اہيلع هرطف ىلا ةرطفلا ىلع
 . هتدارا ىضتفع لمعلاو « قلاخلل ةعاطلا .. ةدابعلا ینعم كلذ

 هتعاط لعجف « ىعولاو كاردإللا هحنمو « هلضفو هللا همرك يذلا قولخملا : ناسنإللا الا

 رايتخالا ةي رح هحنمو .. هالومل نوكلا اپ مدقتب يلا تاعاطلا ةيقبك ال < ةكردم ةيعاو هلل

 .. هاغوو هملع نأ دعب

 يذلا ميركتلا ءازج « هللا ةعاط ىلع اوجرخم نأ ناسنإللا ينب نم قيرف راتخا ذئدنع

 ! ہللا هب مهمرک

 . ةدابعلاو ةعاطلاب هللا ىلإ هجوتي هلك نوكلا

 انيتأ اتلاق « ًاهرك وأ ًاعوط ايتا ضرأللو اه لاقف « ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث»

 . °" ١ نيعئاط

 يذلا وهو < قلاخلا وهف . هللا امهرمأي نيح ةعاطلا الإ ضرألاو ءامسلا كلمت تناك امو
 ‹ ميركلا ليمجلا ريبعتلا نكلو .. هللا ىلإ هب نايتأتو هب ناكرحتت يذلا سومانلا اميف عدوأ
 لعجي امنإو . ةعاطلا الإ نوكلمب ال مهلإ : لوقي نأ ديري ال . رهقلاب قتلخلا رعشي نأ ديري ال

 بصني رهقل ال ةيتاذلا مت رطفل نوبيجتسي نوعيطي نيح امن أكف « مه مبنايك نم ةثعبنم ةعاطلا
 لک نم < اهلك ىئاقحلا ينتلت هللا دنع اع إف . كلتو ةميقح هذهو . ةرطفلا جراخ نم ميلع

 ! دوجولا اياوز

 . « مهحيبست نوهقفت ال نکلو . هدمحب حبسي الإ ءيش نم ناو » : هدمحب حبسي ءيش لکو
 ودبيس ذثدنعف .. ساوحلا هكردت اع . ءايشألا رهاظب ممکح اذإ مهحيبست نوهقفت ال

 . هيف ةايح ال ًاتيم « سحي ال ًادماج ٠ حبسي ال ًاتماص نوكلا مكل
 علطعتو « هللاب لصتت - ءيش لكك - اهنأل « ءيش لك حيبست هقفت ةلصاولا حورلا نكلو

 . كانه ىلإ لصاو « دحاو جهن ىلع . نوكلا حاورأ نم اهتاقيقشب ييتلتف . هامح ىلإ
 ةلقن هتلقن ىلا ةحنملا . هتقلخ يف ىربكلا ةحنملا اهنإ .. ىمظعلا ناسنألا ةيزم حورلاو

 ديقتب وأ « ةدالا قاطن ين رصحني نأ هملاع تعفرف . ضرألا يف قئالخلا رئاس نع ةديعب

 )١( تلصف ةروس ]١١[ .
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 يمالسالا روصتلا يت ةديقعلا ةقيقح

 رضب لصتب . لوهجملاب لصتيف « ديق لك نم قلطني نأ ىلع ةردقلا هتطعأو . سحلا دويقب

 . هللاب لصتيو . نوكلا

 .. حورلا ءاذغ ةديقعلاو

 نايك يف ةييدب ةقيقح يه ام ردقب « ناسنإلا نايك يف ةيدب ةقيقح يهف مث نمو
 شيب ام لكب « يعولا» وهو . ناسنإلا هب زيمتي يذلا قرافلا كلذ عم .. ةايحلاو نوكلا

 . نادجو وأ ركف نم هرطاخ

 .. ءايحألا لاعفنا هسفن هب لعفنتو « هلوح نم نوكلا هجاوي نيح < ناسنالل صانم اللو

 . دجوم نم دوجولا اذ دب ال هنأ يعولا ءارو اب كردي امك هيعوب كردي نأ
 « قسانتلا اذهو « نوكلا اهب مستي يلا ةزجحملا ةقدلا هذه نأ كردي نأ هل صانم الو

 ريغب ةفداصمو « دصق ريغب ًاطابتعا نوكي نأ نكعمب ال ء عادبإلا اذهو « طبارتلا اذهو
 قلخلا نم ةياغ هل « ًاميكح ًاربدم القاع نوكي نأ دب ال هدجوأ يذلا دجوملا نأو . رييدت

 . عادبإالاو
 هريغ قتلاخ ال يذلا دحألا دحاولا . هللا وه دجوملا نأ كردي نأ ذئنيح هل صانم الو

 . كيرش الو
 . ةرطفلا مقتست نيح كلذ

 . رونلا امنع بجحنيف ًانايحأ فرحنت ناسنإلا ةرطف نكلو
 . دوجولا ةرطف اجب قطنت يلا تاييدبلا هذه ىرت الف فرحنت
 . ناطلس نم اہب هللا لزنأ ام ىتش تاروصت روصتتو .. هيتلا ين طبخت حورتو
 ين ابروآ تباصأ يا ةيناويحلا ةسكنلا كلت ًافارحنا تاروصتلا هذه دشأ ناك دقو

 ام قاطن ‹« قيضلا يناويحلا قاطنلا ين ناسنالا رصحت نأ تدارأ نيح « ةئيدحلا اهتيلهاج
 اهدحو ساوحلا اهكردت ال يتلا ةحيسفلا ةقيلطلا نوكلا قاف هنع بجحتو « ساوحلا هكردت

 . حورلا اهكردت اعإو
 ء هللا ةقيقح نع نمزلا نم ةبقح ابروأ نتف يذلا « هتاذ ثيدحلا « ملعلا» ف كلذ عمو

 قئاقحلا نم ركنتو « هللا ركنت نأ ديرت يلا ةفرحنملا ةيبروألا ةرطفلا رباسي نأ مويا ىبأب
 ! ساوحلا هكردت ال ام

 ! « ةقاط» تحبصأف يرذلا ريجفتلا اهقلطأ دقف « ةداملا » فرعي دعي مل ملعلا

 . تاقاط ةعومجم وه امن إو « داوم ةعومجم سيل نوكلا نأ مويلا نوفرعي ءاملعلا راصو

 ضيغبلا رجاحلا كلذ عقترا مث نمو . نيتم طابرب ضعب عم امضعب بذاجتي ةكرحتم تاقاط

 . دومجلاو فارحنالا ةرتق يأ « ةعيبطلا ءارو ام» و « ةعيبطلا» نيب ابروأ هتعضو يذلا
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ةيح تاقاطلا هذه نأ اوفرعيف < مهراصبأ تحتفت امك موقلا ةريصب حتفتت نأ يبو
 اهنأل <« هللا ىلإ ةيدتهم اهلك اهنأو ‹ بحلا وه اهنيب طبري يذلا طابرلا نأو « اهتقيقح ي

 . هللا هدارآ يذلا سوماتلا قفو ريست

 لصي نأ لبق .. خيراتلا نم ةقيحس دوهع ي . . مدقلا ذنم كلذ تكردأ دقف ةديقعلا امأ
 يث « ةفرعملا» عبانم ربك أ يه هلا ىلإ ةيدتهملا حورلا نأل .. ليبسلا اذه ي ءيش ىلإ ملعلا
 . دوجولا اذه

 هه # # 

 يت قئاقحلا مخضأ يه امك « ناسنإلا ةايح ين قئاقحلا مخضأ يه هللا يف ةديقعلاو
 .دوحولا نایک

 . ةذفلا ةي رهوحلا هتقيقح هل فشكحت ىلا ىه ابنا
 . هتاقاط رادتقاو هسفن قمع هل فشکت ینا یھ

 . هللا نع ةفالخلا ةمهم .. هلك دوجولا نايك يف ةريطخلا هتمهم نع هل فشكت يتلا يه
 . ناسنالا هيخأو .. ةايحلاو نوكلاب هتالصو < هياب هتالص ةَقيَمح نع هل فشكت ذئدنعو

 ي ي

 ةقيقح - ى ركلا ةقيقحلا نيبو ناسنالا نيب لصت ااف سفنلا يث ةديقعلا لصأتت نيح

 . ءاجرلاو لمألاو عمطلاو فوخلاو ةبهرلاو بحلا نم « رعاشملا ىتشب - ةيهولألا
 . ىب رقلاو ةدوملاو فطاعتلا نم تالصب ةايحلاو نوكلاو ناسنالا نيب لصتو
 . ضايفلا قفدتملا ىحلا بحلا نم طابرب ناسنإللا هيخأ نيبو هنيب لصتو
 هجوأو ةقرفتملا هتاقاط نيب دحوت « لصاولا جينملا ىلع مقتستف « سفنلا نايك طبرتو

 لمعلاو < ةرحالاو ايندلا نيب دحوتو . ةدحاو ةياغ اذ ًادحاو اي رط اهلعجتف . ةنيابتلا هطاشن
 . ءآأسلاو ضرألاو « ةداأبعلاو

 ةماخضلا نم يه . نفلا نم اه ةياهن ال ناولأل ًاناديم حلصي رعاشملا هذه نم دحاو لكو
 اينأل . ەتاثىبو هلایجأو هتالاح عيمج في «ناسنالا» بطاغع ثتيحب « قمعلاو لومشلاو

 ليجلا اذه نم ةعطق وه ثيح نم ال «ناسنإ» وه ثيح نم هبطاح . هقامعأ قمعأ يف هبطاخت
 . ناكا كلذ وأ ةئيلا هذه وأ

 . ةايحلا تيقب ام ةيقاب «ةيناسنإ» نوتف يهف مت نمو

 8 ا

 . ات انادجوو امتاحبسو ةديقعلا رعاشم نع ًارشابم ًاریبعت نوكت نأ يرورضلا نم سيلو
 یدژب نيج « نقلا لاع نم ةمقلا ىلإ لصي ًاعئار ًاليصأ انف لاحلا ةعيبطب هذه تناک ناو

 حص ءادأب
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 يمالسإلا روصتلا يف ةديقعلا ةقيقح

 يف ةقيمحلا ةديفحلا ةقيفغح زاربإو ‹ ةديقعلا لالخ نم ةايحلا ريوصت وه مهملا نكلو
 . ةابحلا ناك

 يناويحلا سحلا نم اهتجرخأو « نورقلا مالظ يف ةيرشبلا ىطحن تداق يلا يه ةديقعلا نإ

 نم كرديو ‹ لوهجملاو بيغلاب نمؤي يذلا يناسنإالا سحلا ىلإ « سوسحملاب الإ نمؤي ال يذلا
 اذہب يرشبلا نايكلا طبرت يلا يهو . عدبم نع هل ثحبي ام دوجولا اذه ين دصقلاو قسانتلا

 بحلا نم قيثو طاب رب هتدارإ نم تقثبنا يذلا اهقلاحخ نيبو ةيناسنإإلا نيب طب رت امك « دوجولا

 . ءاجرلاو علطتلاو

 هحورب قلحي نأ عاطتساف ضرألا ىلع مثاجلا هدسج راسإ نم ناسنإلا تقلطأ يتلا يه

 . ءايسلا يف

 « ضرألا هذه دودح نم هتررحف « هراكفأو هرعاشم لاجو هتايح لاج هل تعسو يتلا يه

 ف دعب وهو ةرحخأالاب لاصتالاو < ربك ألا نوكلاب لاصتالا هتحنمو « ايندلا ةابحلا هذهو

 .هابند

 . ةقيقحلا هذه لفغي نأ نكعب ال حيحصلا نفلاو

 روصي . اهتاءاحيإب رثأتتو اميف شيعت يتلا ةيحلا سوفنلا لالخ نم اهروصي نأ يغبني
 ددحتی فیکو . اہتافرصت نوکت فیکو اهکولس حبصی فیکو ةديقعلاب سوفنلا هذه رثأتت فیک
 . ةايحلا هذه ين ءيش لكو ناسنإ لكو ثدح لك نم اهفقوم

 رصحنيو ‹ لضتو فرحنتف « ةديقعلا نم غرفت يلا سوفنلا لالخ نم اهروصي امك

 لاصتالا نع بوجحم هنأل نسا ‹« روصحم ريغص قاطن يف اهروعشو اهروصتو اهريكفت

 . رييكلا كرحتلا نوكلا
 عقاو يف اهرثأو ةيناعرإالا ةدعاقلا هذه ساسأ ىلع هلك اهخي رات ين اهلك ةيرشبلا روصيو

 اعغإو ‹ ليج ةايح وأ درف ةايح ين هتروص لمتكت ال يذلا قداصلا عقاولا دودح ين « ةايحلا

 . لايجألاو دارفألا عست يلا ةضيرعلا ةحوللا ىلع لمتكت

 يف ةرثؤمو سفنلا يف ةدوجوم تناك ءاوس « ةديقعلا ةقيقحب ًامئاد سحت نأ مهما

 يف سفنلا هذه هيجوت يف امبايغ ثوم « الع ةبئاغ مأ « نيعم كولسو نيعم قيرط ىلإ اهیجوت

 . بارطضالاو ةريحلاو لالضلا قيرط
 لقني يذلا روزملا يبرعلا نفلاو < ثيدحلا يبرخلا نفلا نع يمالسإللا نفلا قرتفي انهو

 ۰ . ديبعلا لقنو دورقلا لقن هنع

 ةايحلا نأ سحت ال . ةايحلا ين اهرثأو ةديقعلا دوجوب سحت ال ريخألا نفلا اذه يف

 لاضغإ ين ادّمعت دج لب . اغ وأ اهدوجو لالخ نم ءاوس « ةديقعلا لالخ نم ةموسرم

11¥ 



 يمااسرالا نفلا جنم

 نيدلاب ةيرخس ضرعتلا نوكي نأ الإ .. اه ضرعتلا الو ٠ نفلا لاج يف اهركذ مدعو ةديقعلا

 ! نينيدتملاو
 . ةدقعلا ںع لزعع مويلا شيعن األ ابروأل ةسنل اب ( ًاعقاو | ذج نوک لقو

 هتج رحأو ثادحألا هتدرش لايجألا نم ليج حقاو .. لاصض فرحنم ريغص عقاو هنکلو

 . هباوص نع
 عقاولا رمألا هنأ ىلع فرحنملا ريغصلا عقاولا اذه روصي نأ ًاتوذأم سيل ليصألا نفلاو

 نم انلق امک - ءایشالاف . فارحناو لالض هنا ىلع : هتفیقح لع هروصپ اع او ! بسحف

 ااو حيحصلا اهدوجو نم هدمتس ااو ¢ اهدوجو درک نم اہ ایک دمتست ال ١ لق

 . ماع فلأ تيقب ولو « اطخ يهف

 نوكلا ةقيقح نع ليمج ريبعت هنأ كلذ . رييكلا نوكلا قئاقح نم هسيياقمو هنايك دمتسي اعنا
 ۔ هدوجو ةقيمح-و

 ‹« ةلماش ةقيمع ةينوك ةقيقح ىه ام رادقع ةديقعلا ةقيقح نفلا زربي نأ يغبني مث نمو

 ىلع ةيلوتسمو ةيحو ةدوجوم تناك ءاوس . ةايحلا قثاقح لك اهالخ نم مسري نأ يغبنيو
 . لالضلاو فارحنالل اهايإ ةكرات ٠ اهنع ةبئاغ وأ « سوقتلا

 كلذ ي ةديمعلا ةقيقح نع - ةصاخلا ةيلامحلا ةي ريبعتلا هلئاسوب - نفلا ربعي نيحو

 راسحنالاو ديقلاو ةرورضلا راسإ نم اهقالطإو ةيرشبلا ةعفر ىلع لمعي ال هنإف ‹« عساولا راطأالا
 « ًاعساو « ًاينوك » انف نوكي - ةتحبلا ةينفلا ةهجولا نم - هنا لب ٠ بسحف دودحملا قاطتلا ين

 )١( يمالسإلا روصتلا يق ةيعقاولا » لصف « .

۹۸ 



 ياللا نكنلا
 رک ا 5 تقف ص

 ‹ ةفلتخملا هتالاجمو يمالسإلا نفلل ةضيرعلا طوطخلا انضرعتسا ةقباسلا لوصفلا يف
 ‹ ايف لمعي يلا تالاجملاو ‹ نفلا اذه ةقيقح نع ةركف - بسحأ اميف - انيدل تراصو

 . دوجولا ةحفص نم الع لطي يلا ةعقرلاو

 . دوجولا قئاقح لك لمشت ةحيسف ةعقر

 وه سيل يمالسإلا نفلا نأ ةضيرعلا طوطخلا هذه ضارعتسا لالخ نم انل نيبت دقلو
 مكحلا نم ةعومجم وه الو « ةيفسلف ةروص يف ةرولبم ةديقعلا قئاقح نع ثدحتي يذلا نفل
 نع ليمجلا ريبعتلا هنإ .. حسواو كلذ نم لمشا ءيش وه اعإو . تاداشرإلاو ظعاوملاو

 . دوجولا اذمط يمالسإلا روصتلا ةيواز نم « دوجولا قئاقح
 نفلل ةلماش ةروصب اهنم جرخنف ةضيرعلا طوطخلا هذه عّمجن نأ لصفلا اذه ين ديرنو

 ام ءوض ىلع اهانضرع <« مداقلا لصفلا يث نفلا اذه نم جذاع انضرع اذإ ىتح « يمالسإلا

 . هميهافمو نفلا اذه صئاصحخ نم هكردن
4 # « 

 ‹ هدئاقعو « هقئاقح : مالسإلا نع يمالسإلا نفلا ثدحتي نأ يرورضلا نم سيل
 .. تاعوضوملا هذه لك لوانتي نأ لاحلا ةعيبطب زئاحملا نم ناك نإو « هثادحأو « هتايصخشو

 اهرعشتسيو « ةيمالسإ ةيواز نم « هيف يرجح ام لكو « هلك“ دوجولا لوانتي امك « امطوانتي هنكلو

 . يمالسإ سحب
 . ةايحلا ريمض نم قثبني يذلا ضبانلا معربلا نع نانفلا انل ثدحتي دق

 شالا خماشلا لبجلا نع ثدحتي دق

 . ءارحصلا يت ةديحو ةتبن نع ثدحتي دق
 . ةرمقملا ةليللا نع ٺدحتي دف

 . ةديرش ةلفط نع ثدحتب دق

 . ةيرشبلا عجاوم نع ٿدحتي دق

 . ردقلا تابرض نم ةبرض نع ثدحتي دق
 . ضرألا ين سانلا عارص نع ثدحتي دق

۱۱۹ 



 يمالسأالا نفلا جهنم

 . يروطسأ لطب نع ثدحتي دق
 مالسإالا روصتب هسح ين هاقلت اذإ « ًايمالسإ هنف نوكيف هلک كلذ نع ثدحتب دق

 ] . روصتلا كلذ حورب هنع ربعو حيحصلا

 ةميقح نع وا ‹« هتاوزغ نم ةوزغ نع وأ « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ثدحتي دقو

 كاردإ نودو < حورلا هذه ريغب هنع ثدحت اذإ ًايمالسا هنف نوكي الف « ةديقعلا ىتئاقح نم

 . يمالسإالا روصتلا ةقيقحل
 . ةيرشبلا لاطبأ نم « لطب ١ هنأ ىلع - ًالثم - ملسو هيلع هللا ىلبح لوسرلا نع انثدح ول

 .. روغلا ةقيمع بناوحلا ةددعتم ةيرقبع ةيصخش هنأ ىلع . لئاضفلا لثمو ريخلا عامج هنأ ىلع

 حورب هنع ثدحتیو « هتاذ مالسإلا لوسر نع ثدحتي هنأ عم ًايمالسإ هنف نوی ال انه یلإف

 ! ريدقتلاو باجعأالا
 الأ ىلع - ةوبنلا ين ةلثمتملا ةايحلا هذه ةمق نع ًالضف - ةيرشبلا ةايحلا روصتي هنا

 ةعطقنم ةيرشب ةماخض اهنأ ىلع ةوبنلا روصتيو . نوكلا قئاقح نع ةعطقنم ةيضرأ ةقيقح
 . ةيهولألا ةقيقح - ىربكلا ةقيقحلا نع

 !.. مالسإإلا روصت اذه سيلو

 ىلإ يدتهملا ربك ألا دوجولا سومانب يتتلي « ينوك ثدح اہنأ ىلع اهروصي نيح هنكلو
 نم ةسبق هلال عشم يوك رون اہنأ ىلع اهروصي نيح .. هتانئاک عيمجو هتاقاط عيمجم هللا
 تراناو ضرألا هجو ىلع ةايحلا تلعشأ ةينوك ةقارشإ اهنأ ىلع اهروصي نيح .. هللا رون

 اهروصي نيح .. ريبكلا نوكلا هاجتا عم اههاجتا ين دحوتتو « جهلا ىلع ريست يكل ىقيرطلا اه

 يف اهحورب فرفرتو ضرألا ىلع اميمدقب ريست « ضرألاو ءامسلا نيب ةلصاو ةقيقح اهنأ ىلع
 كاذ نيحف .. ضرألا ين هللا نع ةفالخلل ةقرشملا ةروصلا اهنأ ىلع اهروصي نيح . ءامسلا
 . مالسإلا قئاقحل ريوصتلا قداص ًايمالسإ انف نوكي

 ريخلا دونج نيب ضرألا ين تثدح ةكرعم الأ ىلع - ًالثم - ردب ةوزغ روصي نيحو
 ممنأل سانلا نم مهددع فّْعِض ىلع اورصتنا دق مهتلق ىلع ريخلا دونج نأو « رشلا دونجو
 درم لخد دق نوكي امب رف .. لطابلا ىلع مهؤادعأو قحلا ىلع مہنأل وأ ةديقع باحصأ

 ةعقرلا ي هروصي ملو « ًادعص هيف قري م هنكلو .. يمالسإلا نفلاو مالسإلا ملاع يت لوحخد
 . رينملا لصاولا نفلا اهققحي يلا ةحيسفلا

 < ةملظلا درطي رونلا نأ : نوكلا ننس نم ةنس اهنأ ىلع اهروصيف اهتعقر عسوي نيح امأ
 داقف هللا ردق لحخدت فيك .. ايلعلا ردقلا ةحاس ي اهروصي نيح . لالضلا درطي ىدهلاو

 ةيداملا ةبلخلا ليبس يأ ةريغص ةكرعم نم « ميسفنأل نوملسملا دارأ ثيح نم ةملسملا ةعامجلا

 ةكرعم « دوجولا نايك ين ةقيمعلا ىربكلا ةيقيقحلا ةكرعملا ىلإ ٠ ضرألا عاتم نم عاتم ىلع
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 هتالاجمو هتقيقح  يمالسأإلا نفلا

 نورعشي ال ثيح نم اورصتناف  نامزلا رحا ىلإ لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا ةكرعم « ةديقعلا

 ةعصان ضرألا هذه ي ةديقعلا ةقيقح تررقتو . هلك لالضلا ىنعمو هلك كرشلا ىنعم ىلع

 ماعلا ىلإ ٠ هساوحب هشيعي يذلا رشابملا هملاع ىلع . هسفن ىلع ناسنإالا عفتراو . ةدلاخ ةيلج

 ريغ نا نودوتو « مکل انآ نی نيتفئاطلا ىدحإ هللا مك دعي ذإو » : هحورب هشيعي يذلا ربكألا

 قحيل ‹ نيرفاكلا رباد عطقيو هتاملكب قحلا قحي نأ هللا ديريو < مكل نوكت ةكوشلا تاذ

 هنأل « ًايلاع ًايمالسإ انف نوكي كلذ نيح .. “"” « نومرجملا هرك ولو لطابلا لطبيو قتحلا
 قداص نوكيف .. ةدلاخلا ةحاسلا ي ةينوكلا امهلالد ىلإ ةرباعلا ةظحللاو درفملا ثداحلا لقنب

 . مالسإالا ق قئاقحو دوجولا قئاقح نع ريعتلا

 . نونفلا ي هناكمو يمالسإللا نفلا ةقيقح روصتن نأ عيطتسن قسنلا اذه ىلعو
® # 

 ةنمؤملا سفنلا لالحخ نم ةموسرم دوجولا تالا لك يه ىمالسإلا نفلا تالاجمو

 ٠ . نا الاب ةحتفتملا
 تاذ « ةفطاعتم ةيح ةقيلخ اهاري وهف .. « ةعيبطلا» نع .. نوكلا نع ثدحتي نيحف

 ىلع بضغتو حلا قداصت .. يداعتو قداصتو <« یضرتو بضغتو ‹ عشختو حبست حور

 ودبت دق يلا لاكشألا ءارو نم < حورلاو ةايحلا نم ًاعون نئاک لک يت یریو .. لطابلا
 وأ ًاعوط ايتئا ضرأاللو امه لاقف» : : ضرألاو ءامسلا نع نارقلا لوقي امك . ةتيم وأ ةدماج

 اذه» : دحأ لبج نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي امكو . « نيعئاط انيتأ اتلاق « ًاهرك

 . « هبحنو انبحي لبج

 اهوحن سحي وهف « تابنو ريطو ناويح نم « ةيحلا» قئالخلا نع ثدحتب نيحو

 ءايحألا نيب لصتو ؛ ضعبب اہضعب تانئاکلا لک لصت يلا ىب رقلا جئاشوو ةدوملاو فطاعتلاب

 . ضرألا هذه يف ةصاحخ

 الو اإ سيل وهف . ضرألا ين هللا ةفيلح هيف ىري وهف ناسنإلا نع ثدحتي نبحو

 نوكلل نأ ةدحاولا ةقيقحلاو . ةقيقح سيل هلك كلذف . هلإ هبش وأ ًاإ نوكب نأ ين ًابغار

 ةهج نم ناسنإلاو . هلا هابشأ الو « هلإ نم رثكأ هيف نوكي نأ يغبني الو . هللا وه ًادحاو ًاملإ

 . ةيضرألا تاي رجلا فلتخمو ةدالاو داصتقالا یوق اہف مکحتت ةبلاس ةيمك سيل ىرحأ

 بوسحم . دوجولا اذه ين يباجمإ رصنع ناسنالا نأ ةقيقحلاو . ةقيقح سيل هلك كلذف

 نفلا ملبيو « ناعمحل ا ىقتلا موي ناقرفلا موي د : یلاعت هلوق ف ةريبكلا ةقيقحلا هذه ري رقتب يآرقلا ريبعتلا عب د )١(

 . يارقلا ريبعتلا الإ ريشي يلا ةيوازلا هذه نم اطوانتي نيح هتمق يمالسإلا

 . [۸ - ۷] لافنألا ةروس ()



 يمالسالا نفلا جهنم

 هلاعفأب ةرثأتم ةايحلاو . هللا دنع نم ضرألاو تاواهسلا هل رْخسمو . نوكلا ممصت ين هباسح

 . هتافرصتو هدوجو لالخ نمو هقيرط نع ةيضام هللا ةدارإو . رشلا وا ريخلا يف ءاوس
 ! ناسنإ وه امنإو .. ناطيشلاب الو كالملاب سيل قولخم كلذك وهو
 . اهمادختسا نسحیيو اهفرعب نیح ىلعأ ىلا هعفرت تاقاطو تاردق ىلع لمتشم وهو

 ناطيشلا وهو ليصألا هودع اهنم ذفني « وزغلل ذفانمو فعضلل ذفانم ىلع كلذك لمتشم هنكلو
 ضرألا هلا ثري ىتح ةقيلخلا ءدب ذنم ناطيشلاو ناسنإلا نيب رتفت ال اهدشأ ىلع ةرئاد ةكرعملاو

 هسفن يأ دسي نأ لواحي - يرشبلا هفعض مغر - هتايح يضقي ىلعألا ناسنإللاو . اهيلع نمو
 . تايرغملا ىتش مامأ اميلع ربطصي ام ردقبو « ةلواحملا هذه ردقب ناسنإ وهو . ناطيشلا ذفاتم

 بئناوجو ةعسأو ًاقافا يمالسإالا نفلا دج ناطيشلاو ناسنإالا نيب عارصلا ناديم فو

 . ليصألا يفلا عادبإالل ةبصحخ ًالوقحو « ةعئار

 بناج نم ًامئاد هل فتهي نكلو . فعضلا ةظحلو ةوقلا ر ين روصي ناسنالاو
 جاتحت ال فعضلا ةظحلو | فاته ىلإ جاتحي ال هسفن نم دوجوم طوبهلا بناجف . دوعصلا

 ! ليجست ىلإ

 . رايتلا ين فرجنيو هسفن كلمب الف « هطباوض ناسنإللا ٌدِقَمَت يلا ةيغاطلا سنجلا ةظحل
 اهدنع فق نأ قحتست ال <« ةقفاد تاعفدو ةفيلع تالاعفنا نم امف ام لكب ةظحللا هذه

 ىلع صيرحلا « اهقئاقد ليجست يف نافتملا « اه زتهملا « اب بجعملا ريوصت اهروصي نفلا
 . “نيرخآلل ةعتملا هذه لقني نأ ديري يذلا « اهب عتمتسملا « اهتايئزج نم ةيثزج لک زارا

 . عافترا ةظحل تسيلو طوبه ةظحل اهنأل . قحتست ال

 . ةكرحتملا روصلا وأ ةموسرملا ةحوللا اهروصتو ةصقلا اهفصتو رعشلا ابف لاقي نأ قحتست ال
 ر سلا شالا املا دوت م امتاو ناسإلا ةقيفح ديكو ليس يق تسيل األ

 . ضرألا ىلع اهظلغ لكب ةمناج ةظيلغ ةقيقح وهف ! ديكوت ىلإ ةجاح ي سيل اذهو . ناسنإلا
 . يناسنإلا نفلا اهب صتخب ال مث نمو . ناسنإلاو ناويحلا اهرف كرتشي ةررقم ةحضاو ةقيقح
 ناسنإلا اذه اهب درفت يلا صئاصخلا ليجست . « ناسنإلا » ليجستب لكوم يناسنإلا نفلا اع إو

 انآ ىلعف « يناويحلا » دوجولا ةظحل لجس اذإف . ضرألا ين تانئاكلا رئاس نع اب زيو
 ! ناسنإللا الإ عفتري ةمق الأ ىلع ال ۰ يلاويح دوجو

 ققحب هنآ ‹ هنم اطحخ « بحبلا ر امسي يلا ةفراحلا ةوشلا ةعاس ف ناسنإال ليغ دوا

 ىئامحو ايلعلا دوجولا قاقاب لصتيف ةرباعلا ةظحللاو ريغصلا عقاولا ىلع عفتريو ٤ ىعسألا هنابک

 ضرغل هيف ةثحافلا اوعيشيو دمع نع عمتجملا اودسفي نأ نوديري نيذلا كئلوأ لاحلا ةعيبطب انباسح يف لحدي أال )١(
 . نونفلا نم نف كلذ نأ - نيصلخم - نونظب نيذلا نع ثدحتن ااو ٠ ثيبحخ وتلم

۲ 



 هنالاجمو هتقيقح - يمالسإلا نفلا

 سند : سندلا نم ًايلاخ بحلا اذه نوكي نأ الإ .. ةقيقح سيل كلذو . ريبكلا نوكلا
 « تاؤ » نم - ًاناحأ س يلاوہشلا بحللا هتدحي ام لكو . ةايحلا سيماون نع ةفلاخلا

 قحتست ال مث نمو . ةقيقحلا نع ربعت ال .. نيرومخللا تاؤيتك يهف « ةقالطلاو ةعفرلا

 ! مالسإلا ةوافح قحتست الو < نفلا ةوافح

 ! عاتمإو ةذل نم ةطباملا تاظحللا كلت هيلع لمتشت ام ناشب لدج ىلإ رمالا جاتحبي الو

 ةببحمو ةي رخم اهلك تاوشلا نأ : ةيلوألا ةيسحلا ةيرشبلا ةب رجتلا تايميدب نم ةيميدب كلتف
 » بحرأ ًاقافآو للعأ تاقاط ناسنلل نكلو « .. تاومشلا بح سانلل نيز» : ناسنإلل

 يف اهل ام مغر - تاوشلا هذه طبض وه « ىلعأو عفرأ « لامجب » ابف سحي نأ عيطتسي
 « ىلعأ تاجرد كانه مث .. فيظنلا « بيطلاب » اهم ءافتكالاو - نيبزتو ءارغإ نم هسفن

 فقي ال نيح كلذو - عقاولا ملاع ي اذه مغر ةدوجوم اهنكلو - ناسنإ لك اهيلإ لصي ال دق
 ةبترم اهناد ي كلتو - هسفن لحخاد ي الإ بذجنم وهو ةوہشلا هذه « طبض» دنع ناسنالا

 ‹ ةطباه ةعتم لك نم روفنلاب ًايقيقح ًاساسحإ سحي نأ كلذك عيطتسي لب - ةيلاعو ةعيفر
 ةعتم بساك لب « عاتملا نم كلذ عم مورحم هنأ رعشي الو .. شحاف لمع لك نم ززقتلاو
 ! ءالعتسالاو ةفاظنلاب روعشلا

 نم يذهب . اهيلإ لصت نأ ةيمالسإلا ةيب رتلا لواحت يلا ةمقلا .. ةيناسنإلا ةمق كلتو
 لصي نأ ملسملا نانفلا ميطتسي نيح « اهنم تاحمل يمالسإلا نفلا مسری ياو « هلوسرو هللا

 . ةيتاذلا ةيروعشلا هبراجب ي عيفرلا ىوتسملا اذه ىلإ
 .. ةقالعلا هذه هروصت لالخ نم نيسنحلا نيب ةقالعلا عوضوم يمالسإلا نفلا جلاعي اعنإو

 ىوتسم ىلإ امہيلك ةأرملاو لجرلل اهعفر لالح نم .. ايلعلا ةايحلا فادهأل اهقيقحت لالح نم
 .. هدنع ام عفرأو هدنع ام لمجأ زاربإ ىلع ةأرملاو لجرلا نم ًالك اهثح لالخ نم .. ةيناسنإلا
 ةرطفو نوكلا يمصب ةلصعملا ايلعلا قاوشألا لمشي ىتح يسنجلا قوشلا ةرئاد عيسوت لالخ نم

 ‹ اهلك ةايحلا لمشت ىتح دت لب ضراعلا ءاقللاو ةرباعلا ةظحللا دنع فقت ال ينلاو « ةايحلا

 . ةايحلا هذه يث ءيث لك ىلع ةرطيسملا ىربكلا ةقيقحلا نم دمتسملا ةايحلا ماظنو

 اقلزمو « ةايحلا لغاش يه حبصت نيح .. تعضلاو طوبملا ةيواز نم كلذك اهجلاعي دقو
 ىربكلا ةلكشملاب لاغتشالا نع ناسنالا فرصت نيح . ايلعلا ةايحلا قاف نع طوبملا ىلإ يدؤي

 داصتقالاو عاتجالاو ةسايسلا ين ‹ نييلزألا لدعلاو قحلا قاقحإ ةلكشم : ضرألا ةايح ين
 ةلكشم .. هلاكشأو هروص عيمج يف رشلا عم عارصلا ةلكشم .. حورلا ملاعو ركفلا ملاعو

 ذئنيح اهحللاعي هنكلو . ضراألا يف هللا نع هتفالخو ناسنالا دوجو نم ايلعلا ةياغلا قيقحت

 . عافترا اهنأ ىلع ال طوبه اهنأ ىلع
 . كلذ لقيلف .. قالطالا ىلع نف ال اماو سنجلا ةظحل امإ : لوقي نأ صخش دارأ اذإف
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 هنأو . فرحنم صخش - « ةيناسنإلا» سيياقملاو ةينوكلا سيياقملاب - هنأ فرعيلف نکلو

 ىلع كلذ هفارحنا ضرفي نأ - ًاعتمو ًاقيشرو ًاليمج هسفن رظن يف ادب امهم - عيطتسي ال
 . ةايحلاو نوكلا ننس

 رصحنت نأ نم بحرأو عسوأ ةايحلا نأل سنجلا ملاع نم عسوأ - كش ال - نفلاو

 ةقيقحلا ين نامرح الو - نفلا ملاع يف ةوشلا ةعتم نم سانلا « مرحي » نيحو . قاطنلا اذه ين

 نا مهلعف - ةايحلا نوؤش نم ناش لک ي ةفاظنلا ىلع هسح دوعتب يذلا < حفرتملا ناسنإلل

 ةايحلا لمشت يلا « ةبيحرلا ةحيسفلا تايوتسملا : لامحلا نم ىلعأ تايوتسم قوذت اودوعتب

 يذلا ربكألا لامحجلاب هتوفت يذلا رغصألا لامعا نع ضوعت ياو « عسوألا اهقاطن يف

 ةمأقا لامجو .. « لدعلا» لامحو « قحلا» لامجو « ريخلا» لامج .. هققحت لا یعست

 يذلا « فدملا اذه ليبس يأ رمتسملا لاضنلاو « اهلك ةليمحلا يناعملا هذه ىلع ةي رشبلا ةابحلا

 . ةايحلاو هلك نوكلا ننسب - ققحتي نيح - لصتي
e 

 نوكت نأ يضتقت - يلوكلا لامحجلا رصانع نم رصتع وهو - هتاذ « قسانتلا» ةاعارمو
 حوم ليمج ريوصت معقاولا ين يه يلا « نفلا ةحول نم حيحصلا اهناكم ين سنحجلا ةعقر

 . ةايحلا ةحولل
 .! لالتخالااذه وه لامحلا نإو ! هعبطب « بسنلا لتخم » صخش نانفلا نإ لاقي دقو

 لك ين قسانملا نوكلا ةقيقح .. ىربكلا ةقيقحلا نع ةعطقنم ةيحطس ةرظن كلتو

 ‹ لزألا ذنم ةمئادلا هتكرح عم - لتخم ال ًاقسانت « هتايئزج نم ةيئزج لكو هتاكرح نم ةكرح

 . هللا الإ اهادم فرعي ال ًابقح
 رشبلا امسحي امك ءايشألا سحي ال وهف . ةصاخ ةيساسح وذ نئاك نانفلا نإ معن

 . هارت امي « لعفنت» ال يلا ٠ ةدرجملا ةيلالا نيعلا اهب اهارت يلا بسنلاب الو « نويداعلا

 ! نانفلا سح يأ بسنلا لالتحخا هاتعم سيل كلذ نكلو
 « هتقيقح » نم مخضأ ءيش لك سخي - ءايشألاب ةلعفنملا ةيساسحلا هذه ربثأتب - هنا

 ‹ ضعب ىلإ اہضعب اهبسنب اهظافتحا عم نكلو . ةدرجملا ةيلالا نيعلا اب هارت يتلا ةي رهاظلا

 ‹ اهلك تايئزجلا هذه زربي وه امنإو « اهتايئزجب لالحإلا يضتقي ال اهلك ةحوللا ريبكت نأل
 . ءانع الب سحلا اهالمتي ةبيرق ةحضاو - اهعومجم يل - اهلعجيو

 ةايحلا قئاقح ربكت ىلا ةربكملا ةسدعلا وه نانفلاف . هتي رقبعو نانفلا ةبهوم يه كلتو

 ةديعبلا هتايئزج ودبت ىتح سحلل رظنملا برقت ىلا ةبرقملا ةسدعلا وأ . ةيؤرلل اهحضوتو
 ( ةفشاكلا» ةسدعلا وه وأ . اهقسانتو اهطبارت حم _َ ةددححم ةلصفم ةحضاو ةمهملا ةطاتخلا

 . ةرهاظلا نيعلا اهارت ال يلا ةنطابلا ءايشألا قئاقح نع فشكت يلا
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 وأ بيرقتلا وأ ريبكتلا ين اهلمعب موقت نيح - اهفصو ناك ًايأ - ةسدعلا هذه نكلو
 . طابتراو قسانت نم انيب ام دسفت الو ‹ ضعب ىلإ اہضعب ءايشالا بسنب لخت ال - فشکلا

 « مهسوفن يل بسلا تلتحخا دق نينانفلا « ضعب » نإ لاقي نأ قحلا ىلإ برقأ امناو
 نم وأ « سنجلا لالخ نم : اهتايئزج نم ةدحاو ةيئزج لالخ نم اهلك ةايحلا نوري مهف
 مهقصوب نولتخم ءالؤهو .. خي راتلل يداملا ريسفتلا لالخ نم وأ < ينبطلا عارصلا لالح

 ةيرشبلا سيياقم نع هب لزعني هدحو سايقم نفلل سيلف . نينانف مهفصوب كلذكو ًارشب
 . رييكلا نوكلا سايقم ين ةقسانلا تايئزلا ىدحإ اهعومجم يف يه يلا ٠ ةيقيقحلا

 < تالالتحالا هذه هل نانف اميلع رثعي دق يلا ةليمحلا قئاقحلا لك نم مغرلا ىلعو

 لمشألا ةقيقحلا نأ - يرشبلا سحلا تايميدبو - نوكلا اذه تايميدب نم هب ملسملا نف
 برقأ كلذ ناك اهتايزج تقسانتو ةحوللا ةعقر تعستا املك هنأو « لمجألا ةقيقحلا ىه
 نأ ةرهابلا قلاخلا معن نم ناك يذلا « ميلسلا يرشبلا روصتلل برقأو « دوجولا قئاقحل
 ا رييكلا نوكلا حور عم ًابواجتم هلعجم

 ةيئزجلا يل ريوصتلا ةعارب نم يتوأ امهم ًاريغص ًانانف لتخملا نانفلا اذه حبصي مث نمو
 ىقلتي يذلا نانفلا نوكيو . كلذك اهالخ نم اهروصيو امهنالخ نم ةايحلا ىفلتي ىلا ةدرفملا
 نم مظعأ .. ًاطبارت رثكأو ًاددع رثكأ تايئزجو عسوأ ةحاسم لالحن نم اهروصيو ةايحلا
 . ءاوس ىلع ةينوكلا سيياقملاو ةيرشبلا سيياقملا .. سيياقملا عيمجب « لتخملا نانفلا

 ةصاخو - ىنفلا لمعلا نإ : روصتلا اذه نم نهذلا ىلإ ردابتي دق سبل ىلإ نآلا ءىجنو
 ةحول وأ ًايقيسوم ًانحل ناك وأ « ةصق ال ‹ ةصوصقأ وأ ةرطاخ وأ ةيئانغ ةديصق ناک اذا

 نلو « نانفلا سح ي اه عستي نل . ةدحاو ةعفد دوجولا قثاقح لكل عستي نل - ةموسرم
 . ريبعتلل ةحاتملا ةعقرلا يل اه عستي

 سحي « ةصصختم ر تاظحل نم دب الف ةحسفو لومش نم نانفلا سح ي نكي امهمو

 . ةايحلا وأ نوكلا تايئزج نم ةدحاو ةيئزج طقتلت ةرباع ةحمل وأ « درفم رطاخب اهيف
 <« ةعاس دعب ةعاس ريبعتلاو طاقتلالا يل « صصختتلا» نم دب الو . حيحص هلك اذهو

 ةرظنلل هترطفب أيب مل يرشبلا سحلاف . دوجولا اذه يل رشب لك سفنو نانفلا سفن ين
 . ةايحلا تاظحل نم ةظحل لك ين ةلماكتملا ةلماشلا

 . نيمهم نيرمأ نع انفرصت ال ةقيقحلا هذه نكلو
 تايثزجلا هسح ي « لصفنت» ال - ريبكلا ناسنالا وهو - ريبكلا نانفلا نأ لوألا رمألا

 . تايئزجلا نم ةدحاو ةيئزجب هريبعت يأ وأ هسح ين ملي وهو ىتح « ضعب نع اہضعب

 . يبطلا عارصلا ةيئزج وأ . سنجلا ةيئزجب ملي هنأ ًالثم روصتتنلو
 ةظحللا «هذه» يف هنإ . دوجولا ةيقب نع ًالصفنم هسح ين موقي ال كلذ نم ًائيش نإ
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 قئاقح نع ًاعطقنم ًاسنج اهفصوب هقرغتست ال اہنکلو .. سنجلا رطاوخ نم ةرطاخب سحي
 طبتري ال ةالصفنم تايئزج هتايح شيعي يذلا ناويحلا ىوتسم ىلإ طبت نيح الإ « ةايحلا

 طبترم انه وهف .. عفرتو ءالعتسا هيف فیظن بح « فطاوع » اہسحأ ادا أ. ضعبب اصعب

 سيل وهو . سومانلا اذه نع ًائيش ال رك ذي مل ولو « لماشلا هلامجو ربك الا دوجولا سومانب

 ءاحيإلاب - انلقني نأ ينكي امنإف « ةرم ةيأ يف الو ةرم لك يف حيرصلا رك ذلا اذه ىلإ ةجاح يت
 . ريبكلا نوكلا لامجم ةلصلا عوطقم ريغ هنأ كردنل « حيسفلا ملاعلا اذه ىلإ - ريثأتلاو

 هقرغتسي ال عارصلا اذه نإ . يتبطلا عارصلاب ةعئارلا ةظحللا « هذه » يف ملي نيح كلذكو

 . ةايحلا قئامح لك اهالخ نم ىقفلتب يلا ةدرفملا ةميَمحلا هفصوب الو « ةيملع ةرهاظ هقصوب
 ‹ ايلعلا نوكلا سيماونل كردم هنأ انل تبثيل ةيظعو ةبطح ىلإ ةجاح ين سيل هتكلو

 ينكي امنإو .. يعاتجالا ملظلاو يداصتقالا ملظلا ناركنتسي نييلزألا لدعلاو قتحلا نأو

 اهراصحنا مدعو < هسح يف ةعقرلا عاستا كردنل - روصلا نم ةروصب - ءاحيإلا اذه انيطعي نأ

 . ةايحلا ذفاون نم ةدحاو ةذفان وأ « نيعم يركف « بهذم» يف

 نأ نود « ةرم لك يف ةصصختتملا « ةايحلا تايئزجم ريبكلا نانفلا ملي ةقيرطلا هذهب و
 . دوجولا قئاقح نع ةعطقنم اصصخ يف نوکت

 عساو ربك نانف هنإ هنع لوقنل ًالاعتفا رعاشملا هذه نانفلا لعتفي أال لاحلا ةعيبطبو

 ام ناعرس « ةينفلا ةقيقحلا ين ريوزتو ةيرشبلا ةميقحلا ين ريوزت وه لاعتفا لكف ! قافآلا

 . لاعفنالا ةقيقحو لاعتفالا ريوزت هترطفب كردي يذلا . ريصبلا ئراقلا سحل فشكني
 رعاشملا نم تاگمو <« حورو لقعو مسج ىلع لمتشملا يرشبلا نايكلا نأ يناثلا رمألاو

 يف بناوحلا نم بناج زوربب حمسي ةنورملا نم ًاردق يوحي « ةبعشتلا سيساحألاو ةنيابتمل
 وفطي تاظحللا ىدحإ يف نيعم روعش زوربب حمس امك رخا بناج راسحناو ةنيعم ةظحل

 ام كساهلاو طبارتلا نم رمألا ةقيقح ةقيقح يف نايكلا اذه يف نكلو .. اهيطغيو رعاشملا ةيقب ىلع

 لاصفناب او < ةنيعم ةظحل يف هزورب ءانثأ ين بناوجلا ةيقب نع بناج لاصفناب حمسي ال
 ! نايحألا ضعب ٍ يف ثدحي كلذ نأ ةبيرقلا ةرظنلل ادب نإو < رعاشملا ةقب نع دحاو روعش

 . رعاشملا وأ بناوحلا ةيقب ىلع ةظحل يل بلغي ًاروعش وأ ًابناج نأ لعفلاب ثدحي يذلا
 ةيصخشلا ماصفناك يضرم لالتخاب ناسنإلا بيصأ اذإ الإ . اع لصفني ال هنکلو
 . لاصفنالا كلذ طق هف ثدحبب الف ميلسلا يسفنلا نايكلا اما ۔ اھجاودزا وأ

 اهرعاشمو ةددحتملا اهناوجم راسحنالاو زوربلا اذه لوادتت ةلماكتملا ةميلسلا سفنلاو

 ىلع تبلت ال ةقيقحلا ين اهنأل . هلك اهنايكل ةلماش - اهعومجم ين - حبصت ثيحب . ةنيابتملا
 . لالتحخالاب تبيصا اذإ الإ نیعم راسحنا وا نیعم زورب

 . امتالاح فلتخم ين اهلك سفللا تالوادم نع ربعي - هعومجم ين - ريبكلا نانفلاو
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 بناج نع ال .. هداعبأ عيمجب و هذفانم فاتخم نم « هسح يت هلك دوجولا عقو نع ربعي يأ
 . دوجولا اذه بناوج نم دحاو

 ةيأ ين انيطعي ال ريبكلا نانفلا نأ يه : ةلماكتم ةقيقح نيرمألا نيذه نم انل صلخمو

 انحنم اغإو « ايلعلا دوجولا قئاقح نع عاطقنالا ىنعم « ةصصختم » ةسمل هتاظحل نم ةظحل

 ‹ انساسحإ ين اهناذ ةيئزجلا هذه قّمعت « ربك ألا دوجولا نم ةسبق ةصصختم ةيئزج لك ي
 هنأو . صاخلا اهاذش ىلإ ةفاضالاب هلك دوجولا ىذش نس ابف نأل « ةليمج ةهكن ابطعتو
 ةيئزج وأ سنجلا ةيئزجك - ةتباث ةدحاو ةيثزج لالخ نم دوجولا انيطعي ال - هعومجم يآ -

 امضوعيف « هسيماونو ريبكلا دوجولاب ئراقلا سح ينو هسح يف اهلصي نأ الإ - ىتبطلا عارصلا
 ةيناسنإالا ملاعو نفلا ملاع ي مخضا وهف كلذ حمو . ردقلا ةلاضو ةحاسملا قيض نع كاذب

 برقأ كلذف .. ةنيابتلا هيلاجمو ةددعتملا هذفاون لالخ نم دوجولا انل ضرعي نأ عاطتسا املك

 . دوجولا « ةقيقح» ءاطعإ ىلإ

«» @ +» 

 عيمج نم ةيرشبلا ةايح يمالسإللا نفلا انل ضرعي لماكتلاو لومشلا اذه ىضتقع و

 ‹ اهللحيو ابصصفي سنجلا ةظحل دنع - الثم - فقي الف « ابتاظحل عيمج يو اہناوج
 نم ةيواخ ةيرشبلا ةحوللا ةيقب كرتي انيب .. ايف ةيئزج لك مخضيو < اهرركيو اهديعيو
 . ريبعتلا

 قلطني مث - اهرك ذ قبس يلا امت افصاوم و « اهردقب - نيسنجلا نيب ةقالعلا نع ربعي هنا

 . ةايحلا بناوجو سفنلا بناوج ةيقب روصي

 . يناسنإلا بحلاو ‹ يهإلا بحلا لمشي يذلا ٠ ربكألا هلاجم يف « بحلا» نع ربعي
 بحلاك ةحاسملا قيض نوكي الو « هلمكأب ًانف قرغتسي نأ نكع_ بحلا اذه ناولأ نم نول لكر

 ةطيسب ةيئزي صتخ الو « هلك لماشلا سومانلاب لصتت ةريبك ةينوك ةقيقح هنأل ٠ يسنجل ا
 . سوماثلا كلذ نم

 دض داهجلاو « هلك فارحنالاو هلك رشلا هرك « ربكألا هلاجم ين « هركلا» ىلع ربعيو

 . هلاکشأو هروص عيمج رشلا اذه

 ىوقلا عارصو رشبلا عارصو ناطيشلا عارص .. ربک الا هلا ي « عارصلا» نع رعي و

 .. هلمك أب انف قرغتسي نأ نكع, عارصلا اذه ناولأ نم نول لكو . ءايشألا عارصو مقلا عارصو
 هسرام يذلا كلذك ىهذم ظعو ىلا بلقني الو < بهذم ةروص يف « رولبتي» الا طرش ىلع

 . خيراتلل يداملا ريسفتلا باتكو ًانايحأ يقبطلا عارصلا باك

 ةكباشتملا هطويخ لكب « ةيرشبلا عقاو نع ريبعت ةقيقحلا ين وه عارصلا اذه نع ريبعتلا نإ
 لالخ نم ال ةيرشب سوفن لالخ نم ضرعي نأ يغبني مث نمو . ناولألا نيابتلا هجيسنو
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 ..بهاذللاو راكفألا قانتعا ىلع اج رحت اذه سيلو . 1 تافسلف » الو « بهاذم ر الو « راکفآ »

 ةاحللو < ةايحلل ًانيعم ًاروصت « مزتلي » يمالسالا نفلاف . كلذ نم سکكعلا لع رمألا لب

 ريبعتلا يف نفلا ةقيرط نكلو . هدحو روصتلا اذه لالخ نم ربعيو ٠ ةصاحخ ةفصب ةيرشبلا
 وأ يتبطلا عارصلا نع انثدحت اذإف . درجملا ينهذلا ثحبلا ةقيرطو ملعلا ةقيرط نع فلتخت
 نم فلت ال كلذف « ةيديرجب ةروص وأ « ةصلاح ةيبهذم ةروص يأ يداصتقالا روطتلا

 ةصق راوح ي ةرشابملا امتروصب اهنيمضت وأ « رعش يف ةيقلخلا ظعاوملا مظن نع ةينفلا ةهجولا
 ىلع اهلك يناعملا هذه زربت نأ يغبني امنإ . لاح ةيأ ىلع ًاينف المع سيل وهو .. ةيحرسم وأ
 تالاعفنالاو رعاشملا لالخ نم . ساتلا سوفن ين اهريثأت لالح نم يأ « ةيرشبلا » اهتقيقح

 . سانلل ةيئافلتلا تافرصتلاو

 الف . ةيرشبلا سفنلا يل لماكتلاو لومشلا ةقيقحب ةصاحخ ةيانع ىنعي ىمالسالا نقلاو

 . يحورلا بناحلا نع لزعيم هدحو ناسنالا نم يداملا بناجلا ضرعب نأ - الثم بحب

 ٠ ةيرشبلا ةايحلل ةلماكلا ةقيقحلا انأك ةيقبطلاو ةيداصتقالا تاعارصلا ضرعت نأ بحي الو

 ةيرشبلا ةقيقحلل رتب كلذ نأل « ايلعلا ةيناسنالا قاوشألاو ةيحورلاو ةيونعملا قلا امناجب لفغتو

 .. اتروصل هي وشتو

 ةصقلاك ةايحلا نم ةعساو ةعقر اهتعيبطب ضرعت يلا نونفلا يأ ةصاخو - بحي هنإ

 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا اهتميقو « امت ايونعمو امت ايدامب « ةلماك ةروصلا ضرعت نأ - ةيحرسملاو
 اہضعب اهلك ةرثؤم « عقاولا ةقيقح يل يه امك ةجزتمم ةلخادتم ةطبارتم . ةيحورلاو ةي ركفلاو

 كلذ اهزورب نأل « ةيونعملاو ةيحورلا قلا زاربإ عم ٠ ضعبب اهضعب اهلك ةرثأتمو ٠ ضعب ي
 ةقيقحسو . هاده ىلع رئاسلا « هللا ىلإ هحورب هجحملا « نوكلا ةرطف مصب ةلصتم ةينوك ةقيقح

 ةيولعلا حورلا ةخفنب الإ ًامركم « ًاناسنإ» حبصي م يذلا <« ناسنإالا ةرطف مصب ةلصتم ةيرشب

 ةديصقلاك « ةنيعم ةظحل يأ ةيرشبلا ةايحلا نم ةحمل اهتعيبطب ضرعت يلا نونفلا امأ

 ةقيقحلاب بحري امم رثكأ « ايلعلا قاوشألاو ةبحورلا ةحمللاب ايف بحري مالسإللاف « ةحوللاو

 دوجولا نايك ين زربأ حورلا ىرت يلا ةماعلا هترظن عم ًايشمت .. ةظيلغلا دسحلا قاوشأو ةيدامل
 . ليجستلاو ةداشإالاب قحاو

 .. حايم ريغ رمأ ةحول وأ ةديصق يف يتبطلا عارصلا نع ثيدحلا نأ كلذ ىنعم سيلو
 ةرثاحلا دويقلاو « حورلا تاباذع لالخ نم عوضوملا ضرعي نأ طقف هانعم نكلو ! الك

 همّرك يذلا ضرألا ين هللا ةفيلخب قيلخلا « لماكلا يناسنإلا اهنايك قيقحت نع سفنلا لغت
 ثدحستت الأ هانعمو . ةابحلا مکحت نا يغني لدعلاو قحلا نم ايلع ًاقافآ هل ممرو « هابتجاو هللا

 ثدحبتن امنإو . ناسنإلا نايكل قيقحت - اتاذ يل - اهنأ ىلع يداملا جاتنإلاو عناصملا نع

YA 



 هتالاجمو هتقيقح  يمالسإالا نفلا

 لبقتسيل ةرورضلا ملاع قوف ناسنإلا اهب دعصي ةليسو املأ ىلع - دب كلذ نم نكي مل اذإ - اهنع

 . ةايحلل ىلعالا ناكلا

 ريوصتلا قحتست ال طوبه ةظحل هنأ هنع ثبدحلا قبس دقف رئافلا دسحلا قوش امأ

 . ليجستلاو
 ابتافرفرو ايلعلا حورلا قاوشأ نع يقيسوملا نحللا وأ ةحوللا وأ ةديصقلا ربعت نيح امأ

 «ةحمللا ١ يه هذه نأل < ليصأ قداص نف مالسإلا رظن ين كلذف . . ةقيلطلا ات احبسو ةرئاطلا
 .دودحملا ىضرألا هدوجو هل لمكتو ىلعألا هنايك ناسنإللل ققحت يلا ةحمللا . ليجستقلل ةبسانملا

 بهذي نیاف الإو .. تاحبسلاو تافرفرلا ىلع نونفلا هذه رصتقت نأ كلذ ىنعم سيلو

 تانادجولا تلتخمو عارصلاو طغضلاو ةرهاقلا ةرورضلا ةلقثو .. نازحألاو حجاوملاو لالا

 ؟ ناسنإلاب ملت يلا

 طسو يف ةيناسنإلا اهتميقو ةينفلا اهتميق تاحبسلاو تافرفرلا هذم درن نأ طقف ديرن امنا

 ! نونفلل يداملا ريسفتلاو ينبطلا عارصلا

u #  # 

 لماکتلا لااخ نم اھم ری امک ۸ عقاولا » لالخ نم ةيرشبلا ةايحلا ةروص مالسإالا مسریو

 . لومشلاو
 . نونفلا ين نآلا ةيشفعملا ةيعقاولا بهاذملا ةرظن نع فلتخحت عقاولل هترظن نكلو

 عقاوو ةداملا عقاو ي رصحنني ال يذلا ربك ألا عقاولا وه مالسإلا رظن ين يناسنإلا عقاولا

 ةظحلو فعض ةظحل يف رصحني الو . ليج عقاو الو درف عقاو ين رصحنني الو . ناويحلا
 . طوبه

 اذالو ؟ ناسنإلا ةايح ي ةعقاولا قئاقحلا ةيقب نيأف . ةعقاو ةقيقح هلك اذه ناك ناف

 ؟ ليجستلاب ةريدحلا عئاقولا رئاس نود ينفلا ريبعتلاب هدحو ريخصلا عقاولا اذه درفني

 ةيرشبلا لبقتسم نياو « هلك يضاملا ةي رشبلا خيرات نياف ليلا اذه رضاح حقاولا ناک نأ

 ؟ نونفلا ةحول ىلع هدحو رضاحلا يلوتسي اذالو ؟ روظنملا
 عزاونلا رثئاس نيأف < رصاعملا درفلا سفن ي هدحو يلاويحلا عورنلا وه حقاولا ناک ناو

 رارسألا بيجعلا مخضلا يتاسنألا نايكلا ي ةنماكلا تاقاطلا رثاسو < قاوشألا رئاسو

 ؟ نیوکتلاو
 قاوشألاو ةليبنلا رعاشملا نيأف ء اهدحو ةلاذنلاو ةسخلاو ةينانألا وه معقاولا ناك نإو

 اهحيرات يل ةيرشبلا ةايح نم ةمخض تاحاسم يل لثمتت ىهو « يناسنالا نايكلل ةقيلطلا

 ؟ لبقتسملا يل اهقاوشأو رباغلا

 ‹ يلاسنإلا نئاكلا تام نم ةمس يرشبلا فعضلاف .. « يرشبلا فعضلا » ةصق كلذكو
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 ىلإو . ىوقلا بناوج دجوت يرشبلا فعضلا تاظحل بناج لاف . هتامس لک تسیل اہنکلو

 ةيرشبلا ةايحو . قيلطلا قوشلاو فافرلا حانجلا دجوي ةدعقملا ةلقثلاو حباكلا ديقلا بناج

 الو ةيقارلا تاناويحلا نم ناويح يأ ةايح كلذك تسيل لب . «فعض ةظحل» اهلك تسيل

 ! رويطلا نم ريط يأ

 < تاظحللا ةيقب بجحتو اهلك ةينفلا ةحوللا ةحاسم لغشت : فعضلا ةظحل انلعج اذاف

 . نوتفلا مکحی نأ يغبني يدلا « قسانتلل ر داسفاو عقاولل » ةافاع فكاذف

 قحتست ةلوطب ام لعجم ال هنكلو « يرشبلا فعضلا ةظحل ىلع « فطعي » مالسالاو

 . ةحوللا ا المع ال هنكلو . فعضلا تاظحلب ملي يمالسإالا نفلاو .. باجعإلاو ةداشالا

 ! يملا ةينمأ وأ . ثودحلا « بجاو » ًارمأ هل هلثيو ‹« هفعض ناسنالل دجمب فقي الو

 ضرألا ين هرود ةماخضو ناسنإلا ميركت ساسآ ىلع ءادتبا موقي يمالسإلا روصتلا نأ كلذ

 ناسنإاالا رقتحي ال ناك نإو - يرشبلا فعضلا دجع ال وهف مٿ نمو . نوكلا ي هزكرم ةمظعو

 يضم و « ةباصلا ضرألا ىلع هامدق رقتستو ةوبكلا نم ضنيل ًامئاد هل فتم م هلجا نم
 . ءىيضولا قماسلا ىفألا یا ًادعص

 ال هنإ .. لايجألا نم ليج يأ وأ ةصاح ةئيب ين « عقاولا» نم مالسإلا فقوم كلذكو

 ةلحرم .. دعاصلا اهقيرط ي ةيرشبلا لحارم نم ةلحرم وه اإ ٠ يدبالا عقاولا هربتعي
 دعاص قيرطلا نكلو .. ةسكتنم ةبكنتم ةلحرم وأ « ةمقلا وحن ةدعاص جبنلا ىلإ ةيدتهم

 ةكرحلاو ضوهلل ةيوقلا تايحوملا دحأ يمالسإالا نفلاو . دوعصلا ىلإ ءادح مالسإلاو .. ًادبأ

 يف امو « تانونكم نم ناسنالا ةقاط ي اع ءاحيالاب نكلو . رشابملا ظعولاب ال . دوعصلاو

 ةمخض ةمهم نم هايإ فلكم وه امو «ء هتاقاطو ناسنالا تادادعتسال تاقفاوم نم نوكلا

 . دوجولا اذه ممصت يف ااسح بوسحم « دوجولا ين
 اهدنع فقي الو . طوبا ةظحلو فعضلا ةظحل يف ناسنالا ماع رصحني ال كلذب

 ! قيفي الو امف لسرتسيف قوشملا بجعملا علطت الإ علطتي
 س

 ؛ ةرحخآلاو ايندلاو « ضرألاو ءامسلا نيب ام لصوب ةايحلا ةعقر عسوي يمالسإلا نفلاو

 ناسنإلا نيب امو ‹ ةعامحلاو درفلا ناسنالا نيب امو ؛ ىرحألا تانئاكلاو ناسنالا نيب امو
 ىلإ علطتت لازت امو . خيراتلا يف ةلغوم بقح ذنم بكوكلا اذه رمعت يلا ةيناسنإالاو درفلا

 و . عتمأو لمكأو لمجأ ةينفلا ةحوللا حبصت ءالتمالاو ددعتلاو لومشلا اذهب و

 رصانع ةيقب لمهتو « بناوجلا نم ًادحاو ًابناج ضرعت ةحول لك نم ةكرحلاو ةايحلاب رخزأ
 . ةايحلاو ةكرحلا
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 اهنأل - ءامسلا نع لزعم - اهدحو ضرألا يه اهتعقر نوكت نأ ىلع رصت يلا نونفلاو

 يف نيتقامح بكترت نونف يه « سانلا ةايح ين لحد « ةيبيغلا» ىوقلل نوكي نأ فكنتست

 ! دحاو نا

 حجبتلا نم رشبلا غلب امهم اهراكنإ ىلإ ليبس ال ةعقاو ةقيقح ركنت اهنأ ىلوألا ةقامحلا

 ! رورغلاو

 ! هدحو هریصم ددحی الو « هدحو هتایح ربدی الو ! هدحو موق ال ناسنالا نأ ةقيقح
 ؟ دلوب ىتمو دلوي نيأ هسفنل ددحي يذلا ناسنإلا كلذ - اهلك ضرألا هذه ين - نبأ

 ؟ توم ىتمو توعإ نيأ هسفنل ددحي وأ
 نم اثري يلا تافصلاو استحي يلا تافصلا هسفنل ددحي يذلا ناسنالا كلذ نيأو

 كلتو تافصلا هذه عم لعافتت يلا فورظلاو اهيف دلوي يلا ةثيبلا ديدحت نع ًالضف « هيوبأ

 ؟ ةايحلا يق هريس طح اهلعافت نم نوكيل « ةئيبلا

 ١) توغ ضرأ ياب سفن يردت امو <« دغ سکت اذام سفت يردت امو »

 معزي نأو « هتايح يف « ةيبيغلا» ىوقلا لحدت ناسنالا ركني نأ ةكحضم ةجاحل انا

 ! هللا نع لزعع هسفن ريصم ررقي هنأ

 ًاراتس الإ - ” لبق نم انب امک - هتیلعافو ناسنالا ةيباجماب ةداشالا ىوعد تسيلو

 ناسنالا اذه عو دقق لاو O DS ا

 ! ناسنإلا ةماركل لذم اهلکر
 صرف نم اهسفن نامرحو اتعقر قييضت يه نونفلا هذه اكترت ىلا ةيناثلا ةقامحلاو

 رارصاللا اذه االول اهزربتو اهلا يدتہت نأ ةب رح تناك ينفلا لامحلا نم ناولأ زاربال ةديدع

 . تالص نم ضرألاو ءامسلا نيب ام لصف ىلع قمحألا

 يضرألا هبناج ي هضرعت ذإ « ةروتبم ةهوشم ةروص يف « ناسنالا» ضرعت لوا یھف

 ىلإ - هضرعت الو « سوسحملا بيرقلا يداملا عقاولاو « ةرهاقلا تارورضلا بناج « هدحو
 يذلا ديحبلا عقاولاو ‹ ةفرفرملا قاوشالا بناج « يولعلا يح ورلا هبناج يي كلذ بناج

 هكر تتو ‹ نيفرفرملا هيحانج هنم صقت كلذبو . تاسوسحملاو تايداملا ءارو نم حورلا هكردت

 . قيلحتلا ىلع ردقت ال ضرألا ىلع ةمناج ةئج

 ‹ صاخشألاو ءايشألاو ثادحألا ريدت يلا ةيفخلا ةكرحلا لامج نم ةروصلا يلح ًايناث يهو

 . « يمالسإالا روصتلا يف ةيعقاولا» لصف مجار (۲)
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 ءايشألاو ثادحألا هذه ىلع ةرطيسملا « رادقألا » لعجت نيح « اآجافمو ابتاقفاوم اه بترتو
 رعاشم وأ « يتبط عارص نم « ةرّدقملا ةسومللا ةمولعملا ةفوشكملا رادقألا يه صاخشألاو

 ا رابجالاو ةيمتحلا ة وق اج يطعت ةيداصتقا وأ ةعاأتجا مق وأ . ةيدسج

 !... ةيعقاولا ىوعدب كلدو

 : ةفئازلا ةيعقاولا كات هجو يف » ةقحلا ةرطفلا هكردت يذلا ي ويشحلا عقاو لا حرص نح ی

 ددحت وأ ةنيعم فورظو ةنيعم ةئيب ي هنیعب ًاناسنا « دلت » نأ كلمت اھلک ضرألا ی وق نأ

 ! ثادحألا نم اذك وأ اذك هل عقب الأ هل نمضت وأ . ةئيبلا كلت ي هرمع هل

 لمتشي ام لکب - هلک حقاولا كلذ نأ انسسن نا زوڅ ال نعم ١ عقاو » ف دوجولا نا

 » عقاولا اذه رييغت كلم يلا « ةقيلطلا ةرحلا هللا ةدارإ نم ءزج وه - « ةيمتح ١ ننس نم هيلع

 ! « تايمتحلا» كلت هف بكرت الو . ءادتبا هئشنت : الأ كلمو

 حفلا هللا ردق نع « ةردقملا ةسوململا ةمولعملا ةفوشكملا « رادقألا» ىنغت ال مث نمو

 ! راظنألا نع بوجحملا . بيغلاب
 . ةفيفحلا هذه زاربا ىلع صب رح يمالسإالا نفلاو

 . صاخشألاو ءايشألاو ثادحألا ءارو نم هللا ردق زاربا ىلع صيرح
 : بابسأ ةلمحل كلذو

 اهزاربإو اهتابثإ نود نفلا « ةيعقاو » مت ال ةعقاو ةقيقح ! ةقيقح هذه نأ : لوألا بسلا

 . ةايحلا ةقيقح نع ةربعملا ةينفلا ةحوللا نم حيحصلا اهناكم يأ اهعضوو

 ‹ ةفلتحملا نونفلا اہضرعت يللا ةايحلا ين اهراثاو ةقيقحلا هذه عبتت نأ : يناثلا ببسلاو

 علطتلا ةقيقح يه : سفنلا لخاد يف ةيرطف ةقيقحل بيجتست KT اهتاذ يأ ةعتم ةيلمع
 تفهلت امھم <« هنع فشکت نأ ضرألا یوق لک كلغ ال يذلا « لوهجملا هللا ردق ىلا مئادلا

 نيمق - عاتمإالا هتمهم نم ءزج وا « هتمهمو - نفلاو . رارسالا ءالتجاو بجحلا فشك ىلإ

 . هيشت يذلا اهءاذغ اه مدقيو ةي رطفلا ةعرتلا هذ جت ناب

 صاخشألاو ءايشألاو ثادحألا كرحت يلا ةيفخلا ةكرحلا هذه عسر نأ : ثلاثلا ببسلاو
 ىرخأ ةيرطف ةعزنل بيجتسي هنأل « ًاذاخأ ًالامج ةحوللا يطع « نايعلل اهتاذب رهظت نأ نود
 ةلاصأ لقت ال ةقيمع ةعزن يهو . ساوحلا هكردت ال اب ناعيإالا ةعزن يه ٠ سفنلا ةينب يت

 « ةيرشبلا سقتلا ين نالباقتم ناطخ اهالك ! ساوحلا هكردت اع ناعبألا ةعزن نع ًاقمع الو
 يلا ‹ ةيفخلا ىوقلا زاربإ بحت نأ ةعزتلا هذه نأش نمو . "هاجتا ين لك . اعم نالسعي

 . نيت ال انكلو ناطلسلا كلمت

 )١( لصف جار ٠ باتك نم لوألا ءزحلا يف « ةيرشبلا سفنلا ين ةلباقتم طوطخ ١ ةيمالسإإللا ةيب رتلا جهنم ٠ .
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 هتالاجمو هتقيقح - يمالسإلا نفلا

 ةفوشكملا رادقألا ءارو لعجب نيح < ةلئاه ةعس ةحوللا حن اذه نأ : ريحألا بيسلاو

 كلت كرم يذلا وه ًايفح رحا ًاردق ء رمألا رهاظ ين سانلا ريست يلا « ةردقملا ةمولعملا
 ‹ ةسوململا ةزرابلا ةداحلا « عطاقملا» هذه دنع «رظنملا» يبني ال كلذبو . ةفوشكملا رادقألا

 ةيدبألا ةيلزألا ةوقلاب لصتي هنأل . ىئاہن ال دادتما هتقيقح يآ وه .. رحآ ًادادتما ذخأي ااو
 ۰ . ءانا الو اه ءدب ال ىلا

 . ةموسرملا ةحوللا «ج » يف ًامساح ًاريغت هوت نم ثدحي ةروصلا هذه ىلع ردقلا زاربإ نإ مث -
 ثادحألاو صاخشألاو ءايشألا حنع كلذك لب ‹ بسحف اهلاعم حضویو اتام” زرہبب سيلف

 ةعطقم « ةدرفم ًاثادحأو ًاصاخشأو ءايشأ حبصت لاا. یرحأ «ةوق» و« رحأ ینعم

 اهوتل حبصت امنإو ٠ لماشلا دوجولا سومانو ىربكلا نوكلا قئاقح نع ةعطقنم . لاصوألا
 قيمع دوجو تاذو < ةينوك ةلالد تاذ ًاثادحأو ًاصاخشأو ءايشأ - ةيرحس ةدحاو ةسملب
 ربدملا قلاخلا ةوق .. ءايشألا رهاوظ ءارو ةنئاكلا ىربكلا ةوقلاب تلصتا املأل « لوز ال

 . ديرملا

 ! «دولخلا» ي نفلا اذه حمطي مث نمو
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 نوكلا مكحي يذلا ربك ألا سومانلا ىلإ سحلا تفلي نأ ىلع صيرح يمالسإلا نفلاو
 كلذلو . نوكلا ةرطف نع هريبعتو هتعسو هلومش مالسإلا نم ذحأي هنإ . ناسنإلاو ةايحلاو

 اهازغمو لماشلا اهانعم دقفتف « ءازجألا ةقرفم لاصوألا ةعطقم ةايحلا ضرعي نأ بحي ال
 نوئاقب اهلك ةموكحم « ةطبارتم ةقسانتم ةلصتم ةقيقحلا ين يه امك اضرعي اْنإو . قيمعلا

 . رک دحاو

 ‹ دوجولا هتايط يف عمم يذلا لماشلا نوناقلا اذه رارسأ نم ءيش ىلإ ملعلا لصو دقو

 ًارثاتم لازي ام رصاعملا يبرغلا نقلا نكلو . تانكمم نم هيوحت امو ةيرذلا ةقاطلا ىده ىلع

 لزعلا يه ةبلاغلا هتم تناك نيح « نرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف ملعلا حورب هبلغأ ي
 نيناوقلا ءارو نم ةماعلا نيناوقلا نع فشكلاو قيسنتلاو عيمجتلا ال < صيصختلاو دارفإللاو

 ! ثاهاجتالا ةتتشملا ةيئزجلا

 مث . لماشلا نوكلا سومان نع ةلزع يف ةيرشبلا ةايحلا ضرعي نفلا اذه لازي ام كلذل

 ال تاک ابتشا نع ةعطقنم سنج ةظحل ًانایحأ يهف . قيرافتو ءازجأ اہتاذ يه اہضرعي

 ( ةيمتح وأ < يبط عارص يه ةراتو . ةيركفلاو ةيحورلاو ةيداصتقالاو ةيعايجالا ىرخألا

 ‹« لماشلا سفنلا نايك ىلإ رظنلا نود « ةايحلا - اهب احصأ رظن يف - مكحت يلا تايمتحلا نم

 . نآ ين اهلك ظاشنلا هجوأ نم ريثكو رعاشملا نم ريثكل عستي يذلا
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 نايكل هوشملا قيزمتلا اذه بحبي ال ةلماشلا مالسإالا حور نع ربعملا يمالسإالا نفلا نكلو

 لمشي يذلا لماكتملا اهومش يف ةيرشبلا ةايحلا ضرعي نأ بحي لب . ةايحلا نايكو رشبلا
 ٠ ءارو اجب ًامئاد ةلصحملا « هب ةلعفنملا « دوجولا اذه ين ةلعافلا ةيناسنالا سفنلا بناوج لك

 . ريبكلا دوجولا ةرطف ىلا امترطقب ةلصاولا « ةبيرقلا سحلا زجاوح

 ‹ ةبيرقلا ضرألا دودح دنع فقي ال يذلا عساولا قاطنلا اذه ىلع ةيرشبلا ةايحلا ريوصتو

 ابيلع ينضي « ءايحألاو ةايحلا قلاخ هللاب اهلصيو « ربكألا دوجولا سومان ىلإ اهادعتي امن إو

 ناسنالا ةلصو « ءايسلاب ضرألا ةلص عطقت يلا ةثيدحلا نونفلا مظعم هفرعت ال ًالامج كش الو

 ةعورو امت اليصفت ةقد نم ًائيش قفألا ةعسو لومشلا اذه اهدقفي نل يذلا تقولا ين « هتلاب

 تاليلحتلاو ثتاليصفتلا هذه حنع, وه اعاو . ةريغصلا تايئزجلا ىلإ اهذافن قمعو ا اايلحت

 دوجولا عیمج لمشي يذلا لماشلا ريكلا ینعلاب اھهلصي نیح قمعأ اذ اف

 رود زارباب يمالسإالا نفلا مته . ةيرشبلا ةايحلل ةعساولا ةلماشلا ةروصلا هذه ليبس فو

 ةيفسلف ةرولب وأ ةيظعو اط حبصت نأ نم لماكلا طايتحالا ى“ ناسنإللا ةايح ي ةديقعلا

 . صاخلا هناديمو هفادهأو هتقب رط نع نفلاب دعبت

 امك - ةايحلا مسرت امنإو . نيدلا رك ذي و ةحارص ةديقعلا رك ذت نآ يرورضلا نم سيلو

 ( . سوفنلا يف اهرثأو ةديقعلا لالخ نم - انفلسأ

 ةدابع هتعورو نوكلا لام ساسح الاف

 . ةدابع تانئاكلا حم يحلا طابترالاب ساسحإالاو

 . ةدابع ةياعرلاو فطعلاو بحلاب سانلل هجوتلاو
 . ةدابع ريخلاو قحلا ليبس يث داهحلاو

 ( ° ةدابع هللا ردقل ملستلاو

 . ةدابع تامزألاو نحملا يف هللا ىلإ علطتلاو

 . ةدابع هيلع رابطصالاو ملألا لمحتو

 ... ةدابع همعن ىلع معنملا ركشو

 ىلع دقحلاو < ءاحألا ةيخلا طباورأا حطقتو نوكلا نع ةلزعلاو ساسحاإلا ظلغو

 حلاو < هللا ردقل قمحألا يدحتلاو ‹ ريخلاو قحلا ليبس يف حافكلا نع دوعقلاو < سالا

 بلقلا فافجو هاب ةلصلا عاطقنا ىلع تالالد اهلك . .. معنلاب رطبلاو تامزألاو نحملا يف

 «ًابلسو ًاباجمإ ةفلتخملا حالما هذه يف ةديقعلا رود زربي نأ كلم نانفلاو . ةديقعلا ةوادن نم

 جاتي نأ نود ¢ عاضوألاو رعاشملا فلتخم نيب ةيرشبلا سفنلا بلقت مسري نأ عيطتسي امك

 نیدلاو ةديقعلل ةيقساف ةرولب وأ ةدحاو ظعو ةملك ىلإ
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 هتالاجمو هتقيقح  يمالسإالا نفلا

 ال نقلا ةقيرطبو . ةديقعلا لالخ نم اهلك ةيسفنلا حمالملا هذه سري نيح - هنكلو

 ىنعم ةايحلا هذه ءاطعإ نع ًالضف . ةدكؤم ةعس ةيرشبلا ةايحلا بسكي - ظعولا ةي رطب
 نم ربكأ لب « دارفألا ةايح نم ربكأ ربياعمو مق ىلإ اهلکی نیح ۰ ًاقمعو ةلاصأو ًافدهو
 يف - سرا يذلاو « ةدابعلاب هللا ىلإ هجتملا هلك نوكلا ريياعم امنأل « هلك ناسنإإلا ةايح

 . فارحنا الو اميف مداصت ال يا ةنوزوملا ةكرحلاو ةقالطلاو فطاعتلاو قسانتلا - ةدابعلا هذه

 . دوجولا اذه يف ینعم لکو ءيش لک ي هعبتتپ .. «لامحلاب » لکوم يمالسالا نفلاو

 . دودحم بلاق يب رصحني الو ٠ سحلا دودح دنع فقي ال يذلا عساولا هانع لامجلا

 . طابتراو بذاجت نم اہنیب امو هرامقأو هسومشو هموجنب نوکلا لامج

 . ءايحأو دماوجو « لالظو ءاوضأو راہلأو لابج نم اهيف ام ةعيبطلا لامجو

 . عافتراو ةقالطو ريخو بح نم ايف ام رعاشملا لامجو

 . تاميظنتلاو ئدابملاو راكفألاو مظنلاو عاضوألاو قلا لامجو

 . ريبعتلل ةليصأ ةدام اهلعجو يمالسإلا نفلا اب ينتحي لامجلا نم ناولأ كلذ لك
 . باجإلاب وأ بلسلاب ءاوس « ةيلامحجلا ريياعملا لالخ نم اهلك ةايحلا ضرعي وه لب

 .. ةيقلخلا وأ ةيسفنلا وأ ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعاتجالا تالالتخالل ضرعي نيح وهف

 < رشبلا ةايح يف ةخسار نوكت نأ يغبني يلا لامجلا ةقيقح ياني « حبق » انآ ىلع اہضرعب

 . ةايحلاو هلك نوكلا ةينب يف ةخسار امل
 . لدعلا لامج يفاني هنأل حبق يعاجالا ملظلا
 . بحلا لامج يفاني هنأل حبق يسفنلا دقحلاو

 . عافترالاو يماستلا لامج يثاني هنأل حبق يتلخلا لالحنالاو
 نع جورخ هنأل حبق وه . لالتخاو فارحنا نم رشبلا ةايحل ضرعي ام لك اذكهو

 . نوكلا هقلحخ يف هللا ةدارإ عم قستي يذلا بجاولا لامحجل ا
 ةيرشبلا سفنلا عفري نأب نيمق ‹ لماشلا قاطنلاو عساولا ىنعملا اذه ي لامحجلا ريوصتو

 تالاجمو « حسفأو عسوأ ملاع ىلإ ‹ ةقيضلا ةدودحملا اهميق نمو ةبيرقلا سحلا دودح نم
 انمرك دقلو» : لاق نيح هللا هدارأ يذلا مي ركتلا ىنعم ناسنإلل ققحت .. ىلعأو عفرأ ةيروعش

 ةيسحلا لويملا ةراثتساو زئارغلا ةغدغد نم ىلعأ ًافده .. ًافده نفلل لعجتو «... مدآ يب

 فوشكملا ظعولا اهّرفْني نأ نودو . سحت نأ نود سفنلا ين هلعف يدري ًايمجوت ًافده . ةطباهلا

 قيرط نم الإ لحدي هنأل « ةبيجتسم ةيضار سفنلا هلبقتت ًافده .. ظعولا لاج ريغ ين
 . روعشلا ىلإ بيبح ةرطفلا ىلإ بيرق قيرط وهو « «لامجلا»
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 يمالسإلا نقلا جهنم

 ... ىمالسالا نفلا تافص زربأ كلتف دعبو

 نارقلا يف < « يمالسإلا نفلا نم جذاع » ضرعتسن نأ عيطتسن تاسلا هذه ءوض ىلعو

 . باتكلا اذه ي اهنع ثيدحلا كاع ىلا « ةيمالكلا» نونفلا نم اهريغو « ةصقلاو رعشلاو

 ! نيصصختتملا ةربخ ىلإ حاتحت يتلا ةصصخحملا ىرخألا نونفلا نع ثيدحلا اندعبتسا دقو

 « هدحو دسجلا قيرط نع ناربعي نينف امهفصوب صقرلاو تحنلا كلذك اندعبتسا دقو
 يمالساالا نفلا طورش نم طرشب نالاخيف

 ال ‹ يمالسإلا نقلا قاطن يف لخدي نأ نكمب نف رخآ اهنأ يداقتعا ينف .. انيسلا امأ

 ةديعب « ةلحنملا ةيراعلا ةطبالا ‹ ةيلاحلا امتروصب اهنأل نكلو « ةمرحم اهتاذ ي انيسلا نأل
 عبتت نيح ةيمالسإ نوكت نأ عيطتست - رحخآ نف لكك - اهنكلو . يمالسإلا وجلا نع ًادج

 . باتكلا لوصف يف لبق نم اهانحضو يلا يمالسإلا نفلا يهافم
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 یال سال انَفلاو نارق هلا

 ! نآرقلا عجاري نأل ةديدش ةجاح ين يمالسإلا نفل
 ! ةاحلل ةيحوملا ةريخدلا وه امك « نفلا اذه ةيحوملا ةرحخذلا وهف

 ًادحاو ناك - برعلا سوفن ين رحاسلا هريثأتب - نآرقلا نإ باتكلا ةمدقم ين تلق دقو
 - ًاتقؤم - مهانغأ هنأل « تقولا نم ةرتق ينفلا ريبعتلا نع لئاوألا نيملسملا فارصنا بابسا نم
 ! لاعفنالاو ىلتلا لامجم ءادألا لامج نع

 ىلإ فسألا عم اوثجلي مل ةتقؤملا ةرتفلا كلت دعب ريبعتلا ىلإ اوداع نيح برعلا نكلو
 ااو « هقئارطو مه رربعت ضارغاو « مہناءاحيإو مهرعاشم هنم نودمتسي ديدحلا ديصرلا

 . ءاوسلا ىلع هقئارطو هضارغا : ريبعتلا لاجم ين ةلماك ةيلهاحلا ىلإ اوداع
 ديصر ربك أ نم ةدافإالا ةصرف يبرعلا نفلا ىلع تعيض « ةفسؤم ةي رات ةقيقح كلتو

 ىقلتتو <« اهتريصب هل حتفتت نيح اهلك ةيرشبلا هكلمت ديصر ربك أ لب . نوملسملا هكلمب يلف
 . حوتفم فهرم سحب هيحو

 نم ةدافالل ةمئاق ةصرفلا لازت اف « ىضاملا ين فارصنالا اذه بابسأ تناك ام ًايأو

 يمالسإلا روصتلا نم ساسأ ىلع « عيفر قتماس يناسنإ نف ةماقإو « مخضلا ديصرلا اذه
 . ناسنالاو ةايحلاو نوكلل

 . نآرقلا نم ةذوحخأم روصتلا اذه ةسارد اهلك باتكلا نم ةقباسلا لوصفلا تناك دقو

 ةعاربلا لمعت مث « هتالاجمو هتاعوضوم نفلا اهم دمتسي يلا ةريخذلا وه روصتلا اذهو
 ییطت ام راد < ةعئار ةليمج ًانونف امتالاجم ىتش يأ مهاغملا كلت نم جرختف ‹ اهلمع ةينفلا

 . دوجولاو نوكلا تاطابترال امتريصب حتفتت ام رادقع و « يتلا
 هه »ي 4

 باتك هضرعي ال « ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل الماش ًاروصت ضرعي - ًالوأ - نآرقلاو
 روصتلا اذهو . حوضولاو ةلوهسلا هذه لث و « ةطاحإلاو لومشلا اذه لث ضرألا يأ رحآ

 . نفلل ةيعوضوملا ةريخذلا وه انلق امك

 ةرفولا هذه لث لشمتت ال ‹ ينفلا ءادألاو ةينفلا ضارغألا نم جذامن مضي - ًايناث - وهو
 ! باتك ين ةزجعملا
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 ء ةايحلا نع ربعي نأ ديرب يبق جهنم يأل لماك روتسد - نیتاه هيتیحان نم - وهف مث نمو

 . ينوك ىوتسم ىلع كلذكو <« ًالوأ يمالسإ روصشب

 . نيد باتک نارقلاو
 . طيحم لماش رمأ يمالسإلا موهفملا ي « نيدلا» نكلو

 . ةايحلا رايت نع نمزلا نم ةرتف سانلا اه عطقنب ةنيعم تادابع سيل هنإ

 ةايحو كولسلا ةايحو راكفألا ةايحو رعاشملا ةايح .. ةايحلل لماشلا جملا وه نيدلا امإو

 . نادج-ولا

 . ةايحلا هذه نع يحوملا ليمحلا ريبعتلا وه - ىرحخأ ةيحان نم - نفلاو
 ىلع ًامئاق نفلا نوكي نيح « ملسملا سحلا يت الماك ءاقتلا نفلاو نيدلا ىتتلي مث نمو

 . نادجولاو كولسلاو راكفألاو رعاشمللو دوجولل ينا إلا روصتلا

 هتعقر قيضي ال ةيمالسإلا يهافملاب نفلا « مازتلا» نأ ةقباسلا باتكلا لوصف يف انّيب دقو
 لمشت ىتح « دودحلا عسويو ةعقرلا عسوي كلذ نم سكعلا ىلع وه لب . هدودح قيضي الو

 . ناسنالا سح ين رطخم نأ نكمب قاطن لمشأ يت .. ناسنالاو اهلك ةايحلاو هلك نوكلا
 . . « هفظنب » هنا رمألا ف ام لک

 سفنلا قلطت اهنأل « رحآ بناج نم ةحسف يهف ‹ بناج نم ًاديق ةفاظنلا تناك اذإو
 . “"” قارشإللاو لامجلاو ةيرحلاو ةقالطلا ملاع ىلإ ء ةرهاقلا ةرورضلا دويق نم

 ةرهاقلا ةرورضلا باسح لمعي - باتكلا لوصف يف انب رم امك - مالسإللاف كلذ عمو

 . قاوشألاو تارورضلا نيب نزاويو . قالطنالاو ةيرحلا باسح لمعي امك
 ةايحلا ضرعي هنكلو « عقاولا لهاجتي الو <« ةرطفلا بناجب ال ‹ كلذك يمالسإالا نفلاو

 . قاوشألا لمشيو ةرورضلا لمشي يذلا ريبكلا عقاولا لالخ نم

 يذلا ینعلاب يه يلا ةيمالسإالا نونفلا هيلا حجرت نأ ىغبني يذلا حجٍرملا وه وه نارقلاو

 لصي نأ عيطتسي ام دودح رحنآ ىلإ لصت قاس همر نانا نوت بالا يت هاتحرش

 قستيو ‹ نوكلا رادم عم اهرادم قستي ةينوك نونفو ؛ عاستاو ةعفرو قمع نم ناسنإلا هيلإ

 . ليمجلا قيقدلا ينوكلا قسانتلا دعاوق ىلع اهنيزاوم موقتو < نوکل لامج عم اهامج
 « نآرقلا ين ىنفلا ريوصتلا» باتك ىلع - نفلا لاج ين - نآرقلل ىحستفت لوأ ناك دقو

 . «نآرقلا ن ةمايقلا دهاشم » باتكو

 )١( عمتجملاو سفنلا يف » باتك نم « ةيرحلاو ديقلا» لصف رظنا « .

۳۴۸ 



 يمالسإلا نفلاو نآرقلا

 ال ًاسوملم ًازراب ًاحضاو هنم يلامحلا بناحلا يسح يفو كلذ دعب نآرقلا ًأرقأ تللظو
 يسفنلا بناجلا نم - صاخلا يهاجتا ي - نارقلا سردأ انأو ىتح « هيلا ثفتلأ الأ كلمأ

 . ةصاحخ ةفصب يوب رتلاو
 يأ نم رثكأ ىسفن تزه نآرقلا تايآ ىدحإ يآ ةنيعم ةدحاو ةملك نأ ركذأ ينكلو

 : بيجعلا زجعملا باكل اذه يف يلامحلاو ينفلا هيجوتلا لاجم يف رحأ ءىش

 ۲)٩ نوحرست نیحو نوحیرت نیح لامج اہف مكلو »

 ماعنألاو » : ماعنألا ( دئاوف » رک ذب يتکی ال قايسلا نكلو < ماعنألا نع اته ٹيدحلا
 يوطنت يذلا لامحجلا ىلإ كلذك ريشي امإو . « نولک أت اہنمو عفانمو ءفد اہیف مکل « اهقلحخ

 . « نوحرست نیحو نوحي رت نيح » ماعنألا كلت هيلع

 نم ةرتف ايف جرعأ تالظ « ةدع ذفانمو ةقرشم ًاقافآ ةدرغملا ةظفللا هذه يل تحتف دقل

 ! باتكلا اذه ةباتك ىلإ يب تہتنا ىتح « ةررصقلاب تسيل نمزلا
 ءامسلا نيزت يلا « حيباصملا» يت ال « لامحلا ىلإ يرشبلا سحلا هجوي يذلا باتكلا نإ

 « ىحضلا » يف الو < «رانألا» و « لابجلا» يف الو « ةجهبلا تاذ « قئادحلا » ين الو «٠ بسحف
 . كلذك «ماعنالا» ي اعإو .. يجاسلا «ليللا» و قئارلا

 : ةقيلطلا ةقلطملا ةروصلا .. ةروصلا هذه ين ماعنألا لامحل ههيجوت نع ربعي يذلا باتكلاو
 ماعنألا هذه نإو : لثم نم « ةدودحملا ةبيرقلا ةيسحلا ةروصلا ال «... لامج اهيف مكلو»

 مكلو» .. «مكل» لامحجلا اذه فيضي مث .. ماعنألا لامج نورت ہکنإو : وأ <« ةليمحل
 .. لامج ایف

 نفلاو مالسإللا نيب ءادعلا ةصقو ! نفلل ًایداعم نوکی نأ لاحب نکع ال اا اذه
 ! قالطالا ىلع ةحصلا نم ساسأ اه نوكي نأ نكعب ال ةصق

 الو . هتاذ يل رعشلا دض هّجوت مل ةيلهاجلا ين برعلا ءارعشلل تهجو يبلا تايآلا نإ
 : ءارعشلا نم نيعم عون دض امنإو . مهقالطإ ىلع ءارعشلا دض تهجو

 . نولعفی ال ام نولوقی مہنآو « نومی داو لک يئ مېنآ رت ملأ نوواخلا مهعبتي ءارعشلاو »
 0 .. ًاريثك هللا اورك ذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ

 "للا مه نوتتسملاو « لصألا مه نيتوعللا ءارعشلا نأ يحوي تايآلا قايس نأ حيحص
 دقو - ذثموي ةيبرعلا ةريزجلا يف نيدوجوملا ءارعشلا ىلع قدصي ناك ةيحان نم كلذ نكلو
 « رعشك رعشلا نعلي ال ىرحخأ ةيحان نم هنكلو - تقو لك يف ءارعشلا نم ريثك ىلع قدصي

 )١( لحننلا ةروس ]١[ .
 ) )۲د ۲۲۲] ءارعشلا ةروس ۲٣۲۷[ .

۳۹ 



 يمالسأالا نفلا جهنم

 ؛ ءارعشلا ككوا هعبتي ًانيعم ًايسفن ًاكولس مصي اعإو « ةماع ءارعشلا ىلع ةنعللا قتلطي الو

 . ةيئاع الأ هميهافم نع هيف ربعي يذلا هنف ىلع الو « هيلع بي رت الف هنم سلخ نف
 . نامعألا وه بولطملاو . رفكلا وه نذا نوعلملا

 ياعإالا مهروصت دودح ين رعشلا اولوقي نأ - ءارعش نونوكي نيح - نينمؤملا ىلع الو
 نم نوتمؤملا لاني امب موق ىلع نوباثم لب « ةنعللا نم نونمآ مهو « ةيناعإالا مهميهافمو

 . باوثلا
u 

 ةصرف لرب الل حي رصلا هظقلب « لامحلا» ىلا يرشبلا سحلا هجوي يذلا باتكلا اذهو

 . ظافلألا اهقيطت يلا « ةينفلا » لئاسولا لكب لامحجملا ىلإ سحلا اذه هيجوت نود

 . لامجلا ناولأ نم نول لك ىلإ نكلو « دحاو لامج ىلإ ال سحلا هجوي وهو
 تافرصتلاو رعاشملاو سوفنلا ين لامحلاو < ءايحألا ين لامحلاو < ةعيبطلا ين لامجلا

 . كولسلاو
 ضعبو ةينفلا ريبعتلا ضارغأ ضعب ايف لثمتت نآرقلا نم جذاع يلي اميف ضرعتسن فوسو

 . نونفلا ملاع يف نارقلا نم ةدافإللا ىنعم ىلإ ريشن نأ جذاهلا ضارعتسا لبق ديرن انكلو . هقئارط

 . هتاعوضوم هتحلاعم ةقيرط ي نارقلا « ديلقت » وه دوصقملا سيل

 هتاہیجوتو هتاعوضوم لک مكحي يذلا وه « نآرقلا يل ليصألاو حضاولا ينيدلا ضرغلاف

 . هتاريىعتو

 عادبإلا دح ىلإ لصت ةينف صئاصخ لمحي - الماك ينيدلا ضرغلاب هئافو عم - هنكلو
 9 زاجعالاو

 . ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع اهضرعي يلا مهافملا بناج ىلإ كلذو

 محافل : ًاعم نيتيحانلا ىلا ًاجلنف ‹ نقلا لاج يف نارقلا نم ةدافاالا لواحن نيحو

 ‹ هلمحت يذلا « هيجوتلا» طاقتلال امنإو « انركذ امك اهديلقتل ال نكلو . ءادألا قئارطو
 . نونقلا نم شنت اميف هلاونم ىلع جسنلاو

 دهاشمب يفتحي نآرقلا نأ - اهضرعتسنس يلا جذاملا نم انل رهظي امك - دج نيحف

 هذهب انسح عبشتي نيح نيينارقو اننف ين نييمالسإ نوكن اننإف .. رظتلا تفالي دح ىلإ ةعيبطلا

 ةجراخ ةقسانتم ةليمج دهاشم اهفصوب «‹ ةعيبطلا عم يحلا بواجتلاب سحنو « ةوافحلا
 . ةليمج ةيحوم ةيح ةروص ي بواجتلا اذه نع ريبعتلا لواحن مث ٠ ميظعلا حدبملا دي نم

 هميهافم عم ةيشمتملا هتايجوت لك اممضيو « ةيب رتلل ةصقلا مدختسي نارقلا دج نيحو

 )١( نآرقلا ف ينفلا ريوصتلا» باتك ليصفتلاب رظنا « .
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 يمالسإالا نفلاو نارقلا

 ةصقلا *يشنن نيح « نيينآرقو اننف ين نييمالسإ نوكن اننإف . ناسنإالاو ةايحلاو نوكلا نع
 ناسنالا ةعفر ليبس ين هيجوتلا اذه لعجمو - يظعولا ال ينفلا - هيجوتلل اهمدختسنو « ةفداهلا

 ٠ ةيعقاولاب» لالخإلا مدع عم ٠ سضرألا نيطب هقاصتلاو هلالحناو هطوبه ليبس يف ال هتقالطو
 تارورضلا لمشي يذلا ريبكلا عقاولا ةيعقاو : نآرقلا اهلمحيو ةيمالسالا ةركفلا اهامحت يلا

 هنكلو ‹« طوبا ةظحل ىلع فطعيو « قاوشالاو تارورضلا نيب نزاويو « قاوشالا لمشيو
 . قالطنالاو ةقافالاو دشرلا ةظحل ىلإ اہنم دعصي نأ لواحب

 اننف يف نييمالسإ نوكن اننإف ‹ ريوصتلا ةقيرط ريبعتلا يف مدختسي نارقلا دجب نيحو
 تاكر حلاو تاجلخلاو رعاشملا نع ينفلا انريبعت يف ةقيرطلا هذه ذختن نيح نيينارقو
 ةيح نادجولا ىلإ لصت ىتح اميلع ةايحلا علخو اهميسجمو ةروصلا ءايحأال ء تافرصتلاو
 . ' رثاتلا ةَميمع ةكرحتم

 رببعتلا ضارغأب الو < ةينارقلا تاعوضوملاب ۲ اديقم» سیل كلذ عم يمالسرالا نفلاو

 . ريبعتلا قثارط الو ةينارقلا

 . ءاشي ام قثارطلاو ضارغألاو تاعوضوملا نم راتخم نأ هلف
 ىلع - وأ « ريبكلا دوجولل ىمالسإلا روصتلا نم قثبني نأ : دحاو ديقب ديقم هنكلو

 نع فرحتي الو « ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع ةيمالسإلا مهافملاب مدطصي الأ - لقألا
 ميهاغملا هله

 اهانعع «ةديقعلا» ةلأسم الو « قيضلا هموهفع «نيدلا» ةلأسم تسيل انه ةلأسملاو
 . يديلقتلا

 نم قبس اميف انيأر امك - وه « نآرقلا هضرعي امك يمالسإللا روصتلا نأ ةلأسم اهنإ

 قطنت يذلاو ‹ دوجولاو هلك نوكلا ةرطف حم يشمتملا حيحصلا روصتلا - باتكلا لوصف

 سيياقم نإ هيف لاقي نا حصي يدذلاو . سومانلا ىلإ يدتب” نيح ابتاذ ةيرشبلا ةرطفلا هب

 . رييكلا نوكلا يف ظوحلملا قسانتلا ىلإ دنتست « ةينوك سيياقم ىه هيف لامجل ا

 ربك الا سومانلا نع فرحتم روصت وه « هضراعي وأ هب مدطصي رخآ روصت يأو
 . دوجولا لمشي يذلا

 « لامحلا» نع جري كلذب هنأل ء سومانلا كلذ نع فرحني نأ نفلا قح نم سيلو
 . دوجولا ةرطف يأ نماكلا ينوكلا لامحلا حم قستي يذلا « ينفلا

 .. كالفألا نم هريغب مدطصيو هراسم نع جرح نأ مجنلل زوج ال امك امامت
 . قالطنالا قيشر ةكر حلا فيفخ ٠ حيحصلا هراسم ين قيلط - كلذ دعب - مجنلاو

 )١( «نارقلا يف ينفلا ريوصتلا» باتك رظنا .



 يمالسإلا نملا جهنم

 . نارقلا ةقيرطو نآرقلا ميهافع يمالسإالا نفلا مازتلا مهفن اذكهو

 بسللا رايتخا ي رح « هئادأ ةقيرط يب رح « هعوضوم رایتخا ين رح دعب هنکلو

 ةماعلا بسللا ىلع جرح ال ماد ام « اهم ري ةدرفء ةحول لك ي لالظلاو ءاوضألاو داعبألاو

 ةريبكلا ةينوكلا نارقلا يهافم اهم سرت يا

 .. نارقلا ي ةينفلا جذاهلا ىلإف نآلاو

۲ 



 نآرنقلا ني ةيبطلا دهاتشمت : كلوا

 يبرعلا رعشلا الخ فيك « نارقلا ين ةعيبطلا دهاشم ضرعتسي نيح ناسنإلا بجعي
 ء ًاليلق الإ ةعيبطلا قمعتب داكي ال فصو يلو « ردانلا يف الإ ةعيبطلا فصو نم يمالسإلا

 ! لقألا يف الإ يرشبلا نادجولا نيبو اهنيب لصي داكي الو
 نكع الو « سحلا تفليو رظنلا تفلي زراب رمأ ةعيبطلاب نارقلا لافتحا نأ حم اذه

 ! هايانث يل ةرهاظلا هذه هتفلت نأ نود ئراق نآرقلا أرقي نأ

 يمالسإلا موهفملا ىلع نكلو « نيد باتك - لصفلا اذه ةمدقم يف انلق امك - نارقلاو
 . ةايحلا بناوج لك لمشي يذلا < نيدلل

 ٩ ... ةيبرت باتك وهو
 . ةيفخلا اهب راسمو ةفلتخملا سفنلا ذفانم ىلإ اب ذفني نأ نكعإ ةليسو لك ةيب رتلل مدختسي
 يأ هحورب اهحور يتلتو « اهترطقب هل شهت .. سفنلا ىلإ ذفانملا عسوأ نم « لامجلا» و

 . قايتشاو ةباجتساو ةوحا

 ةحرف يآ اه بيجتستو « سفنلا اه شہت يلا لامحلا ناولأ عورأ نم ةعيبطلا لامجو
 . قالطناو

 ىرت امل ساوحلا دلبتتف « ذفلا لامحجلا كلذ ىلإ علطتلا نادسفي ةداعلاو فلإللا نكلو
 ! ليمج هنأو عئار هنأ دوعتلا مكحب ىسنتو « هل دوجو ال اناک ءيش لکب رمتو < عمست امو

 ! ةايحلا « قشنتست » و حتفتتل امتابس نم سفنلا ظاقيإ نم دب ال ذئدنعو

 . نونفلا ةمهم كلتو

 نأ كلذك همي - نيد باتكو ةيبرت باتك وهو « ةايح جهنم وهو - نآرقلا نكلو
 ! ةايحلا قشنتستو حتفتتل اهدلبت نم سفنلا ظقوب

 ضبنت ال ةلماخ ةبيتر ةقيض ةرئاد يل رصحني ةدالبلا هذه هسح كردت نيح ناسنإإلا ناف

 ةنامأ لمحل شيجت ال ةدلبتملا سفنلاف . اهعيمج هسفن دسفي نأ كلذ نأش نمو . ةايحلا اهف

 الو « ركنملا نع ىهنت الو فورعملاب رمأت الو ‹ ريخلا ىلإ عزنت ال : ضرألا ين ةفالخلا

 )١( «ةيمالسإالا ةيبرتلا جهنم » باتك رظنا .

E 



 يمالسإألا نفلا جهنم

 ةلاعف ةشايج ةكرح هلك كلذ نأل ‹ ضرألا هذه ين لدبت الو روحت الو ىمنت الو ینبت
 ! لومخلا نم عبني ال ناشيحلاو « دلبتلا نم شنت ال ةكر حلاو . ةديرم

 ىعسي « اهتيقرتو ةيرشبلا ةايحلا عفر لجأ نم « اهحالصو سفنلا هذه ريح لجأ نف
 ابواجت بواجتتو « اهقامعأ ين ةايحلاب لعفنتل ةدلبتلا ساوحلا هذه كيرحت ىلإ نآرقلا
 . ءايحألاو ءايشألا عم ًایح

 ايان ي ةروص عورأ يف نايفتليو ‹ نفلا عم - يمالسإلا هموهفم - نيدلا يتلي انهو
 ! نارقلا

 < نوكلا يأ هللا تايآ ىلع هتريصب حتفي نأ ناسنإالل ةوعدلا هذہب لفاح نآرقلاو »
 عماجعب ذخأي ذاخأ بولسأ يت .. ةعدبملا ةقالخلا ةرداقلا ةردقلا دي اهثارو نم رعشتسيو

 . ديدج هنأك نوكلل حتفتتف امت داعو اهفلإ نم اهظقويو « سفنلا

 ١ حتفتلا اذه ثدحي نيحو ٠ يرشبلا نايكلا ين رثألا بجعأ ثدحب هنإف .

 نيح هئاضعأ ين ناسنإلا هب سحي يذلا يحلا طاشنلا كلذ - قرافلا عم - هبشي هنإ »
 هقشنتسيو ههجو ةحفص ىلع شعنملا يسنلا ىقلتيف « ءاولا ةدسافلا ةلفقملا ةفرغلا نم جرخب
 . تاكرحلا طيشن ةفحخ ين قلطنيو .. ىنعمو ًاسح .. ةقيقح ددجتي .. ددجتي هنإ . هقامعأ ىلإ

 يسفنلا نايكلا زمي هنإ . عورأو لمشأو قمعأ هنكلو ‹ رثألا كلذ هبشي يسفنلا حتفتلاو »

 هل رطح ساسحا لکو . ةدیدج هب رت ةرکف لک . هتایح ددجبو هطشنیو هظقویو هلک
 . عاعشإالا نم ةقاطو طاشنلا نم ةنحش قلطت ةيح .. ةيح يهف اهب رع ةب رجم لكو . ديدج

 ةسمل انأك .. ةيح ةعئار ةيسفن ةبرجت هنإ ! ةرم لوأل ثدحبي ءيش لك بجعأ امو »

 سحلا زكرم ىلإ ةسمللا لقنيو « رثأتيو ززفتيف . فوشكم بصع فرط سملت ةقيقر
 ًاعاتمو ةعسو ءارث ةايحلا المت .. ةعتم ةليمج ةيلمع الإ .. اهقفدت لماكو اهعقو لماكب
 ماودلا لع اددجتم

 عاطتسال نذإ ! .. ةرم لوأل ثدحي انأك ءيش لك شيعي نأ ناسنإلا عاطتسا ولو »
 ! ءانفلا الو ةخوخيشلا الو زجعلا هيلإ بدي ال يذلا مئادلا بابشلاب سحب نأ

 < رمعلا رصقو <« ةايحلا ةمحزو « ةمثادلا شيعلا بلاطمف . ةريسع ةيلمع اهنكلو »

 . ماتهالا دقنتستو ةقاطلا دفنتست اهلك < تالكشملا ةرفوو

 ! ةبيجعلا هذه عنصي نارقلاف كلذ عمو»

 هفلإ نم ًالقن ناسنإلا لقنتل « ةيفاصلا هحورو « قرشملا هوجو « رحاسلا هبولسأ نإ »
 <« ةلماك ةنحشلا هيطعتف ! ةفوشكملا هباصعأ - قفرب - سملت + ظقيتسيل هزهتو « هتداعو
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 يمالسإالا نفلاو نآرقلا

 « ةرم لوأل ثدحت اہنأك ءايشألا شيعي مث نمو . . اهقفدت لماكب سحلا زكرم ىلإ اهلقتي
 . بيجعلا اهعاتمو ةدجلا هذه رحسب عتمتسي و

 سفنلا ذلي ءاقل . بيبح ليمج مئاد ءاقل ين نوكلا حم نارقلا يف شيعي ناسناللاو »

 . هلل حبست ةقيلط ةطيشن .. حورلا قلطيو سحلا عتعب و
 هيلا دوعي نا بحب یتح هئراق هنم يېتي ال « عتمم ليمج باتک هتاذ يف نارقلاو »

 « دفني ال ‹ نوكلا ةحفص ينو سفنلا لحاد يف ًاددجتم ءاقللا ناك مث نمو . ديدج نم
 › «لوزي الو « ماسي الو

 هه » و

 : نارق يأ ةعيبطلا هاش ةلثمألا ضعب ذخأتنو

 ر و ۶ ر ر و ر س ب

 ج ر

 كلذ ناخ فلا س تنشر بلان EE 0 ( ل اا

rر 2 د 3 ةاحو : نم اا دا وهو س د 2 صا رق ا  

 ry صو س وک صا ص و صو اس اے ےس

 تاته اتج ناق 4ام اا مّ أ یدلآ وهو يب نوهقمي مومل تلیالا الصف دق
 رص ص قار ےس اا رض ا ر ر لو رز جي و او م س ےک

L1 

 ع
 حو هيلاد ارن اهوا ن لخشا نيو ایک ارتمابح هنم جرح ارضخ هلم أاتجرحلاف ۽ لیک

 z2 ج م ع س اج س يک س تک لس ےس د عا < س

 نِ 2 هنيو رم آ5 2هم لإ آدرفنآ هيشتم هيو اشم نامرلآو نوی رلآو ب تعا نم

 صم رکا ير وس ےس ںیہ ےس سی لارا رس

 ° ى نونمۇي زق تبلل ف

 . نارقلا يف 1 ةرىثك ةلثمأ نم لثم

 . حابصإللا قلافو . ىونلاو بحلا قلاف هلا : نوكلا ين هتلا تايا ىلإ يرشبلا بلقلل هيجوت

 . رحبلاو ربلاو .. رمقلاو سمشلاو .. راہلاو ليللاو .. يحلا نم تيملاو تيم لا نم يحلا جرخمو

 لكب ةيحلا .. ةيحلا ةعيبطلا يلام نم لئاه دشح هنإ .. نامرلاو نوتيزلاو .. بانعألاو لخنلا

 ةردقو ! ةايحلا هيف بدت الو كرحتي ال ًادماج اهنم ًائيش ريبعتلا كرتي اف . اهيف نمو ايف ام

 )١( باتك نم لوألا ءرجلا ١ حورلا ةيب رت لصف « ةيمالسإللا ةيب رلا جهنم « .

 ) )۲ماعنألا ةروس ]٩۵ -۹4[ .
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 ‹ شهدملا وحنلا اذه ىلع ةايحلا اف ثبت يلا يه اهلك تايآلا هذه تقلح يلا ةرداقلا هتلا

 . ! ناولألاب الو ةشيرلاب ال ةدرجملا ظافلألابو
 . هلك دهشملا ين ةسوململا ةرهاظلا يه ةبحلا ةكرحللا
 . يح تابن هنم جرخيل ضرألا نطاب يل قلفي وهو ىونلاو بحلا يف ةكر حلا
 ةكرح يهو . يحلا نم تيملل جارخإو تيملا نم يحلا جارخإ يأ ةبئادلا ةكر حلاو

 يذلا نوكلا نم ةلئاه ةعقر لمشتو < اهراطقأ نم سفنلا المت حتفتلا سحلا اهربدتي نيح

 . ةايحلا نم جرح تاوملاو ٠ تاوملا نم جرحت هيف ةايحلا يت ال
 . موجتلاو رمقلاو سمشلاو ليللاو راهنلا ةكر حو
 عدوتسملا ين ةبثاد لازت امو « ةدحاو سفن نم ةيرشبلا ٹثج رحأ ىلا لسنلا ةكرحو

 . رقتسملاو
 . ءيش لك تابن هنم جرخيف ءامسلا نم لزانلا ءاملا ةكر حو

 ‹ ةفلتخملا فانصألاب عيونت .. نامرلاو نوتيزلاو بانعألاو لخنلا ين « عيونتلا » ةكرح مث
 . «هباشتم ریغو اہتشم» ةدح ىلع فنص لک فالتخاب مث

 ! ريبعتلا ةقيرطب حيونتو
 ال ىتح « سحلا ظاقيإل ًادوصقم ًارمأ ةرم لك يأ ريبعتلا قسن عيونت ين حملأ ينأكل

 ! نوكلا يت هلا تايأ ضرعتسي وهو ضرعلا ةباترل مينتسي
 عضاوم ين لوقيامك « يحلا نم تيملا جرو تيما نم يحلا حرحب : انه لوق الل هنا

 سحلا هدبيف . « يحلا نم تيملا جوخمو « تيملا نم يحلا جرحي » : لوقی اغإو ! یرخا

 ! تادوشحملا تايآلل الماك ًاحتفت حتفتي الف ريبعتلا ةباتر عم لسرتسي نأ لبق قسنلا رييغتب

 ! انكس ليللا لعاجو حابصإإلا قلاف : لوقي ال مث
 ! «اتكس ليللا لعجو حاصر قلاف» : لوقي ااو

 ! بيترلا قسنلل سحلا منتسبي ر ال يكل رحا عيونت

 ةبانك ) ًاعدوتسمو ًارقتسم مكتاشنل لعجو ةدحاو سفن نم مان يذلا وه لوقي الو

 ‹« هل ًاباشم رخآ ًالعف « مكأشنأ» لعفلا عيف (ديدج لسن لك يف ىٹألاو رك ذل رود نع

 ! «رقتسمم» : مساب هعبتي اعإو

 ! هلثم ًايضام يضاملا عبتي الف «ًابكارتم ًابح هنم جرخن ًارضح هنم انجرخأف » : لوقي مث
 هنم انجرخأف « ءيش لک تابن هب انجرخأف» : هلوق نيب ةيريوصتلا ةقفاوملا انه ىسنن الو)

 يلاوتملا رارکتلاب سحلا ًايہت نأ دعب ء كلذ دعب « ابك ارت » : هلوق مث «ًابح هنم جرخن ًارضخ

 )١( «نآرقلا ي يفلا ريوصتلا» باتك رظنا .
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 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 . (! ضعب قوف وأ ضعب ءارو هضعب « بكارتم» ءيش لابقتسال « جارحخإلا ظفلل

 . نيم اشتملا نيظفللا يف عونيف « هباشتم ريغو ًامبتشم» : لوقي مث
 ! ةفداصم كلذ لك یرت له

 نم ةفلتخم ًاعاونأ ضرعتسي وهو ٠ عيونتلا لئاسو لكب عيونتلل انه دوصقم رمأ وه مآ
 1 عاونألا هذه لك قلخت يا ةرداقلا ةردقلل سحلا تفلي نأ ديريو « نوكلا ةحفص يف ةايحلا

 . ءاوس هنع ريبعتلا يو دشملا ي طاع لاو جذامنلا ددعت نيب ةبجعملا ةحوللا ين قسنيو

 ريبعتلاو ريوصتلا يف زاجعإلا نم نول هنإ الا
 اذإ هرم ىلإ اورظنا» : هلوق يف ةبيجعلا ةتفللا كلت ماقملا اذه ين ىسن نأ زوج الو اذه

 . (هعنيو را

 لخنلاو بحلاو رضخللاو تابنلا : لكؤتو ىهتشت ءايشأ انه امضرعتسي ىب ولا ءايشألا نإ

 اذا هرم نماولک » : یرحأ حضاوم ي لوقیامک انه لوقیال هنکلو . . نامرلاو نوتب زلاو بانعألاو

 ىلا اورظنا ! ن اذإ عنيلاو رمن اذإ رمشلا ىلإ اورظنا ! «اورظنا» : لوقي امنإو ! «رمآ

 . رظنلاب اوعتمتس ساو اورظنا . لامجلا يلمتل فرشتسم سحو ةحوتفم نويعب اورظنا ! « لامجلا ,

 یتا ةرداقلا ةردقلاو ‹ ةعيبطلا يف ثوثبملا لامحلا ضرعم ضرعملا نأل . .اولك انه لوقي الو

 ! لامحلا عدبت

 ةروس داكت اف . نارقلا ين ةعيبطلا دهاشم لك ضرعتسن انيضم ول لوطي ضارعتسالاو

 يتكن اعنإو . ةنيابتم ضرعلل قرطبو ىتش تاهاجتا ين « دهاشم ةدع وأ دهشم نم ولخ

 ٠ . ةفلتخم ةينف « تانيع» انيطعت ةق رفتم جذاب

 ةيهإالا ةردقلا تايا ضرعل ةمباسلا تايآلا يف ًادشح تدشح ةعيبطلا دهاشم تناك اذاف

 يه ةنيحم ةينف ةادأ عيونتلا نايبل مدختساو ‹ تانئاكلا نم ةفلتخملا « عاونألا» عدبت يلا

 م دختسي عيوتلا نم رخ لثم اذهف « ةعيبطلا يف عيونتلا ءانكتسا ىلع دعاسيل قايسا عيونت

 : ىرخأ ةادأ

 ےس TY ص چ ےس م غرس ےس ع سرس ے٤ سرس دس

 نمو ابنولا ا افلتحم ت : م هپ اتج راق ءام ءامسلا نم لرلأ هللا تأ رت لا 3

 س ےس وإ را زا رسا ےس ےس مااوا ا مے ورو وو مرر ر

 باودلآو سانا نمو 0 دوس بيبا مغو ان را فرح رمو ور ددج لابا

 ص 2 ّ چ ت ر
 ےک

 )١( رطاف ةروس ]۲۷ - ۲۸[ .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 هنكلو . ةقيلخلا يف « ناولألا ۱ حيونت يه هللا ةردق يآ ةنيعم ةرهاظ ىلإ انه هجوي سحلا نإ

 - ةدودعملا ةليلقلا ظافلألا كلت ين - هل مسرت اإ و . ةيديرجت ةيظفل ةروص يف كلذ ىلإ هّجوب ال

 فلتخمم تابتلا ! ناسناإو ناويحو تابنو دامج نم ًاعیمج ضرألا تاقولخم اف ةعساو ةحول
 ةحوللا ةعقر ىلع ةرثانتم « اهتادحو نم ةدحو وأ « ةعساولا ةحوللا نم نكر اذهو .. هناولا
 نم یرخآ ةدحو هذهو .. دوسو رمحو ضيب ممق تاذ لابحلاو . ةعساولا ةعيبطلا يي اهرثانت

 . ضرألا يف ةنيابتملا تابنلا ناولا حم مجسنتل كانهو انه ناولألا ايف رثتنت ةحوللا تادحو
 . كلذك ابلاولأ فلتخم ماعنأو باودو « ناولألا ةفلتخم سان .. مث

 ةقباسلا ةحولل ةن ةفلاخم ةقيرطب مسري انه هنكلو .. ةروصلا روحم وه فالتحالاو عونتلاو
 اهرصنع كانه تناکو « امناكم ي اهتيبثتو ةعقرلا ىلع ناولألاو ءايحألاو ءايشألا نیزوت اهرصنع

 . تاهاجتالا فلتخم ين ةكرحلا

 : رخا عون نم ةكرح انهو

 اف اتلمجو و نو اي هتف ابح اهتم اترا اهدي ةتيملآ ضرألا م ةياو طه

 سبأ هن امو هرم ناوک ابل ير نويل نم اه ارجو يتغاو يبين ينج

 مو مفا نمو رأل تينت ام اهل جوز الآ قلخ یذآآ نحس س یر نورس الفا
 سشلآو )> نوملظم مه ادق رال هثم خس للا مه ةا و © و َنوملعي ال

 داع نتح زانم هلتردق رمقلاو ءيلَعْلآ زبزعلا ريدُمَت كل JE س یر

 ف کر راہنلا یاس ْلْبَلا الو رمَقْلا كردن نأ اه یب سشلآ ل مِدَقْلا نوجرعلاک

 ونت ن م قلعو و نوا كاملا مراح ڈو ن نوح و
 اًعتموانم ةر الإ َنوُدَمْني هالو مم جرص الف مهفرغن اسا ن ا ررر رک مھ ر وي و ي ر ی ا ا ہر ما وے

 سمشلاو ٰ راہلاو ليللا اقف . لوألا ةحوللا اپ ایس صعب ٤ هش ةلماش ةعسأو ةحول

 ةرجفملا نويعلا اميلع ديزي مث . رحبلاو ربلا ايفو . عاونألا فلتخملا ضرألا تابت امفو < رمقلاو

 . [؟؟ ]۳۳  سی ةروس (1)
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 يمالسإلا نفلاو نارفلا

 . رحيلا ين رحخاوملا كلفلا كلذك الع ديزتو « ةفلتخملا « جاوزألا » ىلإ ةراشإلاو ٠ ضرألا يف
 ةكرتشملا تايث زحل ا ىتحف . ةروصلا تايئزج يف ةدايزلا هذه ةلاسم تسيل ةلأسملا نكلو

 ! كاتهو انه ةدحاو ةفيظو يدؤت ال

 . كانه ةكرحلا ريغ رخا عون نم انه «ةكرحلا»

 . ةئداه ةبيتر ةديثو ةفيطا ةكرح - ةرهاظ وأ ةيفح ءاوس - ةكرحلا تناك كانه

 ءطب يث ممت - فنعلا نم ءيش اهظفل يأ يلا ةديحولا ةكرحلا وهو - ىونلاو بحلا قلف

 ةيمحخ ةديئو كلذك ةكرح يحلا نم تيملاو تيملا نم يحلا جورخو . راتتساو ءافحخو ديدش

 انهو . رمألا رحنا يق ئداملا رونلا رهظي ىتح ينحخ ءطب يأ متي حبصلا قالفناو . ةرتتسم
 ةعباتتم ةبيتر ةكرح نابسحلاو ! ةكرح ال نابسح . نابسح رمقلاو سمشلاو . نكس ليللا
 نكلو كرحبتت « رحبلاو ربلا « تاملظ» ين سانلا اهب يدتبب يلا موجنلاو . ديئو ء طب يف متت
 نطاب تاملظ بسانت - رتتسم ءافحخ یهو - رحیلاو ربلا تاملظو . ةرتتسم ةيفحخ ةديئو ةكرح

 فكلذك هك رح عدوتسملاو رقتسملا ين لسللا ةكرحو . ىونلاو بحلا هيف قلفني يذلا ضرألا

 ةيفخملا ةنجألاو بالصألا يف ةيفخملا فطنلاف « راتتساو ءافح يف مت ةكرحو « ةديثو ةثبطب
 فلتخلا تابتلا مث . ديدم ديو ءطب يفو نويعلا نع ءافخ يف نكلو كرحتت ت ام۳اتلک ماحرألا يف

 ىتح ءافخ ي منت ةديئو ةفيطل کر رامنإلاو .. هعنيو رمنأ اذإ هرم ىلإ اورظنا : هيف لاقي
 ! عيدو ئداه هتاذ رظنلاو .. ءوده ي رمالا رحخا رهظت

 ! دحأو ىلعأ « ةمغن» تاد يهو < رخ ىوتسم نف ةحوللا هذه يي ةكرحلا ام

 نويعلا نم جرح يذلا ءاملا روصتب لايخلاو « ةفينع ةكرح ريجفتلاو .. ةرجفم نويعلا انهف

 مسح يف نكلو ةعماج ةظفل امنإ ! «اهلك» .. جاوزألا مث . ردحتو ةعرس يف ًاقلطنم ةرجفتملا

 مسفنأ نمو ضرألا تبنت ام اهلك جاوزألا قلخ يذلا ناحبس » : انه انه ءافخلاو ! فنعلا هبشب

 ضرألا مالظ الو < ححبصلا هنم قلفني يذلا ليللا م الظك ًانيل ايه ءافخ سيل «نوملعي ال اممو
 ناک اہک «انکس» سیل لیللا مث ! عطاق مس اح ءاقخ هنكلو . ىونلاو بحلا ام قلفني يلا
 ! هنم راہلا « خس » ةكرح يه .. نایک یف مت ةغبنع ةكرح يف كراشب انه هنکلو .. لانه

 « ات دشو اهفنع سحلا فرعي ةكرح خلسلاو 1! «نوملظم مه اذإف راہلا هنم خلسن ليللا مه ةياو »

 يف اذكمه «نوملظم مه اذإف » اهدعب مث ! هنم خلسي ام خاسني ام لصفل هبلطعت يذلا دهح-او

 . كانه انا اہک ًادیئو اداه ًانابسح اسيل رمقلاو سمشلاو 1 رهاظ مسح يقو «اذإب ١ ةاجافم

 رقتسل يرجت » رقتسم ةملك ىتحو « يرجت سمشلا» : ةبئاد ةريبك ةديدش ةكرح ي ام لب

 نيح - رقتسي يذلا « عفدنملا ءيشلا لظ سفنلا ي يتلت امن إف . سحلا يف ةكرحلا نكست ال « اه

 یتح »  ًایفحن ال کاو اییغت هلکش رفت لزانم يف رمقلاو ! فنعو ةدش یف رقتسپ

 سمشلا ال» : ةيوامسلا م ارجألا كلت نيب ةلثاملا قابسلا ةكرح مث ٤ « ميدقلا نوجرعلاك داع
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 يمالس/الا نفلا جهنم

 , « رالا قباس ليللا الو» : نيلوادتملا نيقولخم لا نيذه نيب كلذكو « رمقلا كردت نأ اه يعبني

 ةدشلا نم ريئک هتف هيف سفنلا يف ًانيعم ًالظ يقلت ةفورعم ن حلا ةك رحو ١ لںوحشم ١ كلفلاو

 ةكرح لشمتت انهو ! «نوذقني مه الو ممه خبرص الف مهقرغن اشن نإو» : ًاريخأو دهتلاو

 قارغإللا ةيلمع نأ عمو . نيقّرْعلا بئاج نم فينع ثبشت نم هيحوت امو ةفينعلا قارغاإلا
 ناك نإو لعفلاب « خيرصلا» ةبلج عمسيو « لايخلا ين ةلماك متت اتكرح نإف . ًالعف متت ال

 ! ثودحلا يفنم ةروصلا ي
3 # 3 

 : ةيالا ي لظلا ةكرحو اهلك ةفينعلا تاكرحلا كلت نيب نزاو

 ص وام ع ب ارسم یر وسم ےک صر وس

 تیک كبر لإ رت رلا $
اس هلع َءاش ولو لظلآ دم

 هيلع سمشلآ اتلعج مان

 (۱) ص رک ےس سیر را ےس ج تگ

 ې ارس اضبق انی هلتضبق م ر الیلد

 يعبي ءاحيإلاو اهفطل نم ديزيو ! كارحتت ال داكت نأ اهفاعل نم ليي ةكرح اإ
 هنا عم ! ۲ انک اس هلع ءاش ولو» : رمالا عقاو يف مت ال ابنا عم «ًانکاس» ةملك ديدشلا

 ضعب اذهو « سفنلا ين اهلظ يقلي ةظفللا دوجو نأ الإ « ًانكاس هلعج نأ ًأشي مل هناحبس

 ةقيقح كلتو . نوكسلا هبشتل ىتح لظلا ةكرح ىطبت وه اهلظو . اهداريإ نم دوصقلملا

 هيطعيو ءطبلا اذه مسج ريبعتلا نكلو . رهظت رهظت داكت ال ًادج ةديئو لظلا ةكرحف « ةيعيبط »
 الو ريوصت ريغب ًاتحب ايدي رج فصولا ناك ول ابستكيل نكي م « لايخلا ي « ةحاسم »

 انيلإ هانضبق مث» : رحخآلا هاجتالا ين ةكرحلا ةلمكتب ءطبلا ةروص متت كلذكو . لييخ
 ةحوللا « ةمغن » ريغي ًابيجع ًاقيمع ىنعم هلك دهشملا يطعت انه ةنيعم ةظفل نكلو . « اربسي اضيق

 هانضبق مث» . «انيلإ» ةملك الإ ! ظافلألاب امنايب رسيتب ال ةديدج ًاحور اميطعيو « اهلك

 ايف اذاف « هيف تناك يذلا دودحملا ضرألا قاطن نم ةحوللا جرح ةملكلا هذه .. . انيلا

 هناحبس هللا ىلإ . « انيلإ » لظلا ضبقتل دتمت هناحبس هللا دي هنإ .. ضرألا هذه ريغ رخآ رمأ
 انئاك دعي ل ضرألا ين انه « مسجتملا » لظلا نإ ! قاطن الو ريح الو ناكمعم ددحتي ال يذلا

 يف انه هۇدبم ًايبيغ ًاينوک ايش راص ؟ اذام راص . . راص هنکلو .. قاطنلا دودحم ًايضرأ

 ! ءاهنا هل سيل يذلا هتلا دنع هتيانو .. ضرألا

 ةيلالا ةمحرلا ةروص ين ةعيبطلا دهاشم هيف درت يذلا ةيآالا قايس عم قسانتي هلك اذهو
 : سالا ىلع

 )١( ناقرفلا ةروس ]٤٥ _ 4١[ ,

 . «نآرقلا ين ينفلا ريوصتلا» باتك مجاري (۲)
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 يمالسإالا نفلاو نارقلا

 چ ےا ےس ص و ۱صا ےب ےس سا اس را رس رم یم رس ےس ےس

SIR:هيلع سلا اتلعج م انكاس ,هلع ءاش وکو لظلآ دم تیک كبر لإ  
oکوس سور را رم  

 ناس موتلآو اسابل للا رکک لج یاو ھو ر ارس ابق اتل هلتضہق م و اللد

 ترس اک ےس ےہ ےس ےک ےس ا ےس رس نی رہ ر رے م م ےن ےس ےہ ےس

 ءامسلا ن نم انلزناو ءهتمحر یدی نیب ارس حلب رل ل سرا یا وهو e روس راهنلآ لعجو

 مر ےک صو ےس ر چ سر ے لر ورام رک ےل ےک رکو ےس

 ٩ هک ارینگ ّیساناو املعنا اشاخ امم رهیقساو اتیم ةدلب هب تحل یر اروهط ۶ام

 . ساتنيإو دوو فطعو ةمحر هلك وج وهو

 : : رحبلا ف ةحوللا هذشو

 جرب ميج نيرو كاملا ف تنڪ اإ حح لاو ربل فک رس یدّلآوه 3
 < ص غ و HE 1 ۱اا یار زا صا و رکا سرم ےس ییا ےس

 ےس سا ا وا و نوچ م ی عر ا و فف روم

 ب ترم صم ارس ر ےک < ما ےس چرا یر 2

 و 5E < سوا ےس

 ˆ نايا اا یک

 ةلخادتم سوفنلا تاجلخو ةعيبطلا دهاشم لمشت ةصق ! ةحول ين ةلماك ةصق اإ

 حير يف ًالوأ يرجح كلفلا وه اذهف ! ضعب نم اهضعب اهتايئزج عازتنا بعصي ؛ ةكباشتم

 . ناكم لك نم جوملاو فصاعلا حيرلا ء ءيج مث ‹ ةرشبتسم ةضأر ةح رف سوفنلاو « ءاحر

 ؛ برطضلا جوملاو فصاعلا حي رلا عم أقسانتم « بولقلا بيجوو تامسقلا يف رعذلا مستري انهو

 نم كلذك يبتتو « رحبلا ين « ةمزألا» يبتنتو حيرلا نكست مث ‹ كلذك امهب ًاطلتخمو

 ! تاظحل لبق ناک اب ئباع ریغ ‹ هلیبس لاح يف لک یضع و .. سوفنلا

 اهلعجب ء سوفنلا رعاشمب اه جزمو « ةعيبطلا دهاشمل ءايحإو « ريوصتلا ي ةبيجع ةقد

 ! بارطضالاو علملاب سوفنلا بيصتف ًانايحأ وسقت يهو ىتح « سحلا ي ةيح

 . نآرقلا يب ريثك اهربيغ ةلثمأ كلت

 . نارقلا يب ي ةعيبطلا ركذ درج وه سيل اح رظنلا تفلي يذلا نكلو

 . [؟۳ - ۲۲] سنوي ةروس (۲)
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 يمالس الا نفلا جهنم

 نارقلا ين ريبعتلا ضارغأ نم ضرغ دجوي داكي ال هنأ وه رظنلا تفلي يذلا امنإو
 ! سحلا ي هتحاسم حيسوتو سفنلا ي هئايحإال ةعيبطلا هيف مدخدتست مل

 درت ياو < انيب يلا ةلئمأالاك ةرشابملا ةعيبطلا يلاجخ ىلإ رظنلا هيجوتب يفتڪي ال وهف

 ةي ركفلاو ةيسفللا « يلاعملا ١ نع ةعيبطلا دهاشع ربعي ااو . نآرقلا يف ًادج ةريثك هراشم اه

 ! اهحيضوتو اہنع ريبعتلل ةعيبطلا مدختسي نأ رشب لاب يث رطح ال يلا . ةيعامجالاو

 ظفللاب امهفصي أال ‹ صالحخإو قدص نع قافنالاو ٠ ءابرو ةعداخم نع قافنالاف

 : ةكر حقا ةيحلا ةعيبطلا رظانم نم نيتحول امه مسري ام إو « درجملا رشابملا

 نر هار یم یی ئا ا نیلا وقت ای ل ار نیلا اتي کب
 رر ت راف چ ےس چ رےہ ےس ےس r لو ےس رام ر2٤

 ةر أا لک د رگ ا یدک هللا و و ا ر ر ےگ ۶ ےس ےس یک ےک چ ی وی ا رار

 ڪا تاع لاو اهباصأ ةوبرر عنج لنک مسمن نمایدنو هلآ تاضرم ءاغعبآ موما
 هنج رهل نوک نآ رک دحا دوا ر ریصب نولمعت امی هللاو لطف باو اببصب ل نإ نقعض ج ےس قارس ےس ص غې ےک اراک یر صا قار ےس ےہ ص ی ےس ےس رص ےس

 رو سک ارس رار رار ج عرس ےک ےس رکا ےس 2

 ةيرذ ردو ربكلآ هباصاو ت تارمثلآ 3 نم اہیف رل رہن الآ ان نم یر باتعأو لیت نم

 "ال ی تلا کک نيب كلك تقرتحاف رات هيف ٌراصعإ ا اط
 را ا ےس سرم
1 1( 
 ې تورفش

 رظانملا هذه مسرب ةعيبطلا هيف كرتشت نيح ٠ كرحتم يح ىنعم ىلإ درجا ىنعملا لوحتيف

 . ةعباتتملا
 : تاحوللا هذه رفكلل يسريو

 صاع پے قار ص ےس
 تر سوا >
fو نيدتهم اوناک امو مکر ترا ا یدل ةكضلا اورتشأ نيذلآ كيتلوأ  ( 

E 

 ے ا ےس رس رس ےس چ صا ید رسا ار ب ےہ یس رک رس سکا ےس ےہ ےہ ص ےک ےس رک ا چ ر ےک ےس

 تلماظ یف مه رتو م رونپ هلآ بهذ ,هلوحام ت 0
 لوس ول ےس ےہ = وس س و لر ررر قی اا ۶ 2
 ٌدعرو تسلط هيف هامسلا نم ببصگ وا يد ت وعجز ال مهف ی رکب مص د رصبيال

 )١( ةرقبلا ةروس ]۲٠٣٤  ۲١١[ .
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 يمالسإالا نفلاو نارقلا
 ت

 ۶ رع یر اک ےب ارو رل تس رس

 هلا طبع هللاو توملا ردح قعاوصلا نم م مى ناذا٤ ف  مهحلصا نولعجي فرب و

 قر وس راتاو

 E ًاذإَو هيفأوشم مم ٤اصا اك م مرم فط فربلآ داك

 کے س و ل رم ےس ثم 7 ياا صوم صا ےپ اا تو نے اےس ےس رس

 هدج رل مَءاج اد جيح ٤ . ناعمظلا هبسحب ةعيقب بارسك مهلا اورفک نیذلاو $

 و را سرا ا ر دغ صو مص را رر و را ترب ا رہ ےص ےس ف ےس رک ا ےس

 يج رحب ق تلہلظک وا ا بالا عبر هللا ,هباسح هلفوف دنع هللا دجوو اعيش

 وس ر ٤ ناو ع اے و رو۴ و ےس ےس و ن قو رس م س اا رس ص ا ےس

 رل مدي حنا ادا ضعب قوق اہضعب تلہلظ باح .هقوف نم چوم د د رق وف نر جو٧ هشخی

 رار ےس رک رک لقرب وص ت ےس سس ےس

 ٩ هک رون نم هم هل ام ار ون هک هلآ لج رل نمو رگ

 ةكر حملا ات اليصفت عبتتي لايخلا جردتستو < اهقامعأ نم سفنلا زهت ةبيجع روص اهنإ

 يف ا لک کم نساملا ظن. قرو دعرو تاملظ هيف ءامللا ى بيتصلاف . ةيلاعتأا

 حضاو فقوملا .. تولا رذح قعاوصلا نم مهلاذآ يل مهعباصأ نولعجي . عزفو بعر نم
  اهتاطقل» عورأ يأ ةكرحتملا روصلا ةشاش ىلع هدهاشي امنأك هالمتي لايخلاو . هتاليصفتب
 اوفقو مہیلع ملظأ اذاف « نيئوجفم نيروعذم « ةوطح اوشم قربلا مه ءاضأ املك .. ةريثملا

 لاماك . بارسلا ليا ثيح رصبلا رحخا ىلع دتمم رظنملا .. ةعيقب بارسك .. وا

 ريسي لايخلاو .. « هءاج اذإ ىتح» ! عادحخ اهلك يهو « ةيابن ال ام ىلإ ةدتم اورفك نيذلا
 ةعور ! «ًائيش هدجب مل » : بارسلا ناكم ىلإ لصي ىتح دهاجلا ليوطلا « راوشملا» اذه هعم

 ىريكلا ةلهذملا ةاجافملا مث ! كانه ءيش ال هنأ لبق نم ملعي ناسنإلاو ىتح « ةأجاغملا
 . لوهملا بعرملا ةاجافلا رظنم ليختي لايخلاو « هباسح هاقوف» .. «هدنع هللا دجوو »

 . قيمعلا لاف رثاتلا ةزه نم هسفن ناسنالا كلعإ

 .. يحل رحب يأ تاملظك .. وأ»
 ةلا وأ ةشير اهم“ رت نأ نکع ةعيبطلا دهاشم يف مالطا تاحول نم ةحول عورأ اپا

 يذلا يسفنلا مالظلا ةلاح ريوصتل امنإو  هتاذل انه ًاضورعم نكي مل دهشملا نأ عمو . ة ةروصم

 اف لمعيو « لايخلاو سحلا اهالمتي ةعئار ةيعيبط ةحولب اندمأ هناف . سوفنلل رفكلا هثروي

 ! قالطناو ةي رحب « نفلا »

 )١( ةرقبلا ةروس ]٠١ - ۲١[ .
 ) )۲روتلا ةروس ]۳۹- ٤١[ -
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 يمالسإلا نفلا جنم

 : ةعيبطلا دهاشم نم ةروصلا هذه امه يسري لطابلاو قحلاو

 ٥ ےس ےس را را ت ےس 5 ےہ تے ےب وا ےس

 هيلع نودقوي ام 3 ادبز لیسلآ لمتحاف اهرَدقب ةيدوأ تاس ام ءامسلآ نم رن

N 

 ا

KET HETEبهدف دب را اما طلا حلا لآ برشي كا  
  ۶ edےک امال هلأ بری كلا دڪ ضر الآف تکمیف سالا عفنبام اماو ٩ zÊ « ا اوس س ےس

 : ةثيخلا ةملكلاو ةبيطلا ةملكلاو

 لے صرع ےس و ا رسا نیر ص ساوا ےل یار ا ےس ےس ےس ےک ےیل ےس ےک رسا لار

 ىر ءامسلآ ىف اهعرفو تبا اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةماك الثم الاثم م هللا برض فی رت را |

 ةملک لشمو ر دوو دعب مهلعَل سالا لامل هللا برضيو ار نب نح لاها ج لۇت رص ےک رم رص ص ےک ا رصف اے ر ےس جے سچ ج ے7 ا ور

 ۳ رارق نم اه ام ضرألآ قوق نم تانج ةحيح ةرجشك ةثيرخ

 دي رجتلاو قلطملا هي زنتلا لاج يف اهمادختسا دح ىلإ ةعيبطلا دهاشم ةواقحلا لصت لب

 : كانه « مالظلا» ةحول لباقم ين « رونلا» ةحول ٠ ةبيجحلا ةحوللا هذه يسريق لماكلا

 صا را صو جوا صج ت لا ر *

 ٍزجاجز ف حابصملآ حاصر ايف ق ةوکشک ء هرو لم ضّرلآو تاولمسلأ رون هلآ ج

 ے2 ےس هکر بم صا ےس ی ر لر را لا ےرڑکا وو و سیا رار سا
 اک ةر الو ةيقرش ال وشير ةر نم دقوب یرد بگ وک ابن اک ةجاجزاآ

 ےس سرس صم ا 4 او ص ور ت2 ور لا سرا رس
 هللا برضو اب نم ورو هلآ یی وت ىلع روت رات هنس وو ءى اہتی ز

 7 ي لع ءىش لک هللا و سال لنألا

 الماك ءاقتلا نيدلاو نفلا امف يقتلي ةرهاظ يهو . نآرقلا ين رظنلا تفلت ةرهاظ كلت
 بتبولطلا ييدلا هيجوتلا عم بنج ىلإ ًابنج ينفلا زاجعالا اف لمعيو . ناقباطتم امہ اک

 )١( دعرلا ةروس ]١۷[ .

 ) )۲هاربا ةروس ]۲٤ - ۲١[ .

 ) )۳رونلا ةروس ]۳١[ .
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 يمالسإلا نفلاو نآرقلا

 تايآال هظقوتل < لامجلل سحلا ظقوت يلا ةكرحتملا ةيحلا ةليمحلا روصلا كلت ءارو نم
 . دوجولا ةحفص يف هللا

 نيبو - نيدلا باتك - نارقلا ين ةعيبطلا دهاشم نم ةبيجعلا ةرفولا هذه نيب انزاو اذاف

 امك بناحلا اذه يب - انكردا - ! نفلا باتك وهو - يبرعلا رعشلا يف ةبيجحلا امت ردن
 نم هدادمتسا مدع نم يبرعلا نفلا تباصأ يلا ةراسخلا ىدم - ىرحخألا بناوجلا ين
 هجتا هنأ ول « ىنفلا ءارألا نم هيلع نوكي نأ نكع, ناك ام ىدمو « روخذملا ينآرقلا ديصرلا

 ۰ ! هيجوتلاو يحولا هنم دمتسي ينغلا ديصرلا اذه ىلإ



 نا, قلا ف ةصقلا :اشات

 . هيجوتلاو ةيب راو ةظعوملل ةقوسم يهف . تحب ينيد فده تاذ نارقلا ين ةصقلا
 . " صلاخلا يصصقلا نفلا بلاطم لكب يفت كلذ عم اهنكلو

 ةعيبطب دصقن ال ‹ يصصقلا نفلا لاجم يف نارقلا نم ةدافتسالا نع ثدحتن نيحو
 ين وأ عوضوملا ي ءاوس « نآرقلا ين تدرو يلا صصقلاب يمالسإلا نفلا مزتلي نأ لاحلا
 عساولا هلولدم صصقلا كلت هلمحت يذلا « هيجوتلا» طقتلي نأ دصقن انكلو . ءادألا ةقيرط
 يعوضوم ديقب ديقتي نأ نود عساو قاطن ىلع هيجوتلا اذه طيحم يف لمعيو « يرحلا هانعم ال

 ‹ ىمالسالا روصتلا نم ءايشألاو ثادحألاو ةايحلل هروصت دمتسي نأب طقف امزتلم . . يق وأ
 حقب الو رشلا نسحي الف .. ةيناعإلا يهاغملا نم ًائيش ةيابنلا يأ مداصي ال لقألا ىلع وأ
 لحخاد عبقي الو « ةلوطب اهنم لعجم و فعضلا ةظحل كرابي الو ركنملا ىلا وعدي الو « ريخلا

 ةرورضلل عستي يذلا ريبكلا عقاولا لمميو « ةرهاقلا ةرورضلا همكحت يذلا ريغصلا عقاولا

 اذه نأل ءاسلاو ضرألا نيب لصف الأ كلذك هيلعو . ةرورضلا نم قالطنالل عستي امك
 ةحوللا عسوي نأو . ةقيقح سيل ًاضيأ كلذف ‹ هللاو ناسنالا نيب الو . ةقيقح سيل لاصفنالا

 صخشلا الو ‹ ةدرغملا اهلالد دنع ةئداحلا امف فقت الف < صاخشأو هثادحأ ايلع يرجن يلا

 « ناسنالا» ىلا صخشلا ريشيو « ةلماشلا ةنسلا ىلا ةثداحلا ريشت ااو « درفلا هنايك دنع

 نأ ىلع « ثادحألاو صاخشألا ءارو نم ردقلا دب مسترتو . تاسبالملاو فورظلا ءارو نم

 . دوجولا مكحي يذلا ربك ألا سومانلا ىضتقب ءيش لك ريست يلا ةديرملا ةهجوملا ةوقلا
 ؛ نيعم « بهذع » مرتلي ال وهف . مارتلالل قيضلا ىنعملاب سيل نكلو . « مزتلم» نف هنإ

 وه امنإو . ةرشابملا ةياعدلاو ظعولا قيرطب ةنيعم ةركف ىلإ وعدي يظعو نف كلدذك وه الو
 . ةرورضلا نم هتقالطو هنزاوتو هقسانتو هلامج يف ينوكلا سومانلا ةاراجع طقف « مزتلي ١
 قيرطب هنع ذشي الو « نوكلا سومان عم قفاوتي ناسنإ « حلاص ناسنإ ءاشنإ ىلإ فديو
 امہتالاجو عساولا امهانعع « حبقلا» و « لامحلا » ضرع كلذ ىلا هتليسو ذختيو . فارحنالا

 )١( «نآرقلا يف ينفلا ريوصتلا» باتك يف «نآرقلا يف ةصقلا» لصف رظنأ .
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 يدالسإلا نفلاو نآرقلا

 ىلإ ةياہلا ين سفنلا قاتشت ثيحب . كولسلاو تافرصتلاو راكفألاو رعاشملا ين : ةلماشلا

 . كاذ وأ هاجتالا اذه ين «ًاطغض » سحتت نأ نود « حبقلا نم رفنتو لامحلا

 ءيش ىلإ فد ال يلا « ةيسنحلا » صصقلا لك يمالسإلا نفلا لاج نم جرح انه نمو
 كلذ سيلف . روعسم سنج ةظحل اهنأك اهلك ةايحلا روصت يلاو ‹ ةزيرغلا ةراثإ ىوس

 ةيداصتقا وأ ةيعاتجا وأ ةيسقن : ةشحاف ةيأ - ةشحافلا نيرت يلا صصقلا لكو . ةقيقح

 ىلا صصقلا لكو . ةقيقح كلذ سيلف . ةليمج ةروص يف اهنيبتو - ةيقلح وأ ةيسايس وأ

 ةليصألا ناسنإلا ةقيقح اهدحو يه اهنأ ىلع ةرداب ةيملع ةروص يف ناسنإلا صئاقن ضرعت
 ريخلا ىلع ّرشلا راصتنا روصتف قلا بلقت يلا صصقلا لكو . ةقيقح كلذ سيلف . ةقيمعلا

 )! ةقيقح هنأ نمزلا ن م ةنيعم ةرتف يف ادب ناو) ةقيقح كلذ سيلف . ةينوك ةنس هنأ لع

 اذه يف فده الب ًائيش كانه نأ ةقيقح سيلف ! ءىش ىلإ فدہت ىلا صصقلا لك كلذكو

 ٠ ! دوحولا

 . ابتالاجو اهتالاح ىتش يف ةيرشبلا ةايحلا ريوصتل ًادج عساو لاج كلذ دعب ىقبي مث
 ىتش ي ةيناسنإألا ميقلا ريوصتو < اهتابلقتو اهتالاعفنا ىتش يف ةيرشبلا سفنلا ريوصتو
 ةقيمعلا ةليصألا « لامحلا» ةركفبو < دوجولا سيماونب اهلك ةسيقم .. ات الالدو اتاي وتسم

 < يلوكلا « لامحلاب» ةينوكلا « ةقيقحلا » هيف يقتلت لاجم . ناسنأالاو ةايحلاو نوكلا ةينب يف

 ! لامجلاو ةقيقحلا نيب نوكلا ةرطف ين ضراعت ال هنأل « مادطصا الو ضراعت الب
 هه #

 ةيخخ راتلا ةصقلا : ةصقلا عاونأ لك - ةتحبلا ةيتيدلا هضارغأ يق - نآرقلا مدختسا دقو

 ةلاحأ ًاجذوم صضرعت ی يلا ةيعقاولا ةصقلاو . اہ داوحو اصاخشأو اہک امأب ةدوصمملا ةيعقاولا

 . جذومنلا كلذ هيف لثمتب صخش ياب وأ نييعقاولا امصاخشأب نوكت نأ يوتسيف « ةي رشب

 ةظحل ةيأ يأ عقت نأ نكعإ اهنكلو ء اهتاذب ةعقاو لشمت ال يتلاو « ليثمتلل ةبورضملا ةصقلاو
 . روصعلا نم رصع يأو

 اذه نم مهباصأ امو تالاسرلاب نيبذكلا صصقو . ءايبنألا صصق لك لوألا عونلا نم

 : رصحلاو ديدحتلا هجو لع ابلادحأو ابنك امأو اصاخشأ ءا س رك ذت صصق يهو . بيذكتلا

 طول . نیدمو بیعش . داعو دوه . دوو حلاص . لیئارسإ ينبو ىسيع . نوعرفو ىسوم

 . خلا .. هموقو حون . هتیرقو
 : مدأ ينا ةصق يناثلا عونلا نمو

 ص و ا ع ص لا یری ےہ E ج ےس یا ارس ھر ص ج ت در اس ے صر را و رہ

 نم لبقتی رلو اهدحآ نم لیقتفان 3 5 رق ذإ قحاب مدا٤ ینبآ ابن میل لنآو $

 0ر ےہ رس لو ےک ےس رس رس صار ۳ یم راو رس رار ا ر سار سا ص وغ رص ساس صا یا

 انآ ام لتقل كدي لإ تط ن م تا ما اق كنلتف ال لاق رتالا



 ا نفلا جهنم

 ےس « £ نار ا iî ا ےہ ےصرص 7 ص

 ر م ر س

 ےل ےس ےس ےس ےس لاا ےس رار ےب ےک ےس ےس م ےس رس

 لتقف هيحأ لّتقرهسقن ەق مد نيہالظلا أو زج كلو رئيت نير
 ع

 م 2 > ر م ضر 4 رم ورم رک رل رر ر عم صار ا ۴

 ر ےس یس ٤ iF و ےس

 نم حبصاف ینا هوس یراق برقا اده لتم نوڪ نا ترا ا لاق

Vy 

 ( نین

 : نتا بحاص ةصق ريخألا سا نمو
 82 ےس ر 7 7 ج 5 ر ارم ۰

 ےک ےس یس ےس رار ےس ےس ےب ےک ےس ےس ر رے ر روا و ر م دم را ےب ےن ےک یا

 وا < اح ارق LE 2 از نيانلعحو
 شاص ےس ےس ےس یم صر ل مغ ر قرا زا رم ارس سرما و رص اے ےس رم
 رات لخدو ر م عاوالام كنمركأات ا روا وهو ءهبحاصل لاف رم رە ناک و

 لإ تددر نيلو ةمياق ةعاسلآ نظا مو ادب ا هذه دیت نآ نظا امل هسّمَنَل ملاظ وهو ص ّش ۳ ےس ےک ےس ےس ےس ےس ہک ق 2غ سرس رر ۱ے ےس ےس ل ع ص ر ر وے س صا رس رک رم
 نم كَقَلَح ىذا ترك ا رواج وهو رهبحاص ل لاق ر ابَلَقنم اتم اریخ ندجال یر صم ےن سا لارا زا رار زارا ر ےس ا سوپ کوی ر غ سرہ

 س ںی رر ر سرا ال

 ا |آوکو ر ادا رپ كرش الو یر هاوه انکل د الجر كوس م ةَ نم م پارت

 نیسعف ر الوو الام كنم لقانا نرت ب لابالإ َةرَقال ا آء ا تاق كنج تلخ د

 أ ر اَمر اًدیعص حص ءامسلا نم انابسح الع لسرپو كنج نم اريح نتو نآ جنر
 ا ی ینگ بمب ضا ءور جاو ت یک ,آ عيل ناق ارو امام حص

 رور ور وا وپ "ل نت آو رادحأ رر كرش آ یکی وعباد واڪ یهو ايف ینا
 ٩ ېپ ارصتنم ت صنم ناک امو للا نود نم رهنورصني هئف

 ) )1ةدئاملا ةروم ]۲۷  ١۷[ .

 . [4۳ ]۳۲  فهکلا ةروس (۲)
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 يمالسإللا نفلاو نآرقلا

 ةينبدلا ضارغألل ةعضاخ « ةهَجوم » نآرقلا ين ةصقلا نوكت نأ ًايعيبط ًارمأ ناك دقو

 باتك - انلق امك - وه امن إو . هلصأ ين صصق باتك نارقلا سيلف . اهقيقحتل تءاج يلا

 ةينفلا دعاوقلا روربو : ءادألا ين ةقدلا نكلو . ةلماك ةيناسنا ةايح ءاشناو ٠ هيجوتو ةيب رت

 نأ انل حيتتو . ةينفلا ةهجولا نم ةقيلط - ينيدلا ضرغلل اهعوضخ عم - ةصقلا لعجت « هيف
 نفلا جم ي اهلالد ثيح نم ةتحبلا ةينفلا صئاصخلاو تاسلا ضعب نع اف ثدحتن
 . يمالسإلا

 . ٠ ةفيظن » صصق املأ نارقلا صصق ي ةزرابلا تامسلا نم
 ضرعي نارقلاف ! ءوس ريغ نم ءاضيب ةيرشبلا سفنلا ضرعت املأ ةفاظنلاب دوصقملا سيلو

 . طوبملا ةلاحو عافترالا ةلاح . فعضلا ةلاحو ةوقلا ةلاح : امتالاح عيمج ين سفنلا كلت

 يلا ةفلتخملا عفاودلا سري امك . طوبملاو عافترالاو فعضلاو ةوقلا نيب حجرأتلا ةلاحو

 ةصرف ًانيح مه حيتتو « نيطلاب قوصللا ىلإ ًانيح مهعفدتف ضرألا ين رشبلا سوفن شوانتت

 . قالطنالاو ةفرفرلا

 و قحتست ةلوطب اهم عنصي ال «يرشبلا فعضلا» ةظحلب ملي نيح هنآ ةفاظنلا ًأشنم نكلو

 ء ًاليوط اهدنع فقي ال هنكلو « اصلاح «ًابعقاو » ًاضرع اهضرعي هنإ ! قيفصتلاو باجعإلا

 انأل « يرشبلا فعضلا ىلع بلغتلا ةظحل . ةقافإلا ةظحل ىلع راونألا طلسيل عرسي امن إو

 ىلع هلضفو هتلا همرك يذلا «ناسنإلا» امنقيقح ين ىهو . الع راونألا طيلستب ةريدحلا

 . ضرألا هذه ين ةدشارلا ةفالخلاب هيلإ دهعو « قلخلا نم ريثك
 ةظحل ضرعي .. ىسوم وأ فسوي وأ دواد وأ ناميلس اهيف عقو يلا ةنتفلا ضرعي ذإ وهف

 عفاود نم عفادل عوضح اإ . فعض اإ . ةنتف اإ . «شوتر» الب يه امك فعضلا

 وه .. دحاو بناج نم الإ « لافتحالا قحتست ال - اهتيعقاو ىلع - انكلو . ةي رطفلا سفنلا

 بينيو « اهنع عفتريف فعض ةظحل تناك املأ فرعيو « هسفن ىلإ ابنم ءيفي ناسنإلا نأ

 . هللا ىلا

 2 ۱ص ےس ےع را رس ج رس و م وہ ےس یم

 منم عزف درواد ىلع أولخد ذإ ذا (e بارم اوروس ذا | يصح ۇبت كلتا لهو 3%

 ا ےل ےس رص یی یس ضار ےس ےس

 لإ ادار طط لو قحاب اننیب خاف ضعب لع انضعب غب نامصح ف اار

 ر ل و رص ےس کرم ےس ےس او س راو رارم ےس ےس ےس

 يلف اقف ةدجاو ةجعن يلو ةَ وعسو مسا ھل یا ادد نل  طارصلا ء اوس

 ےک

 ءاطاعلتا نم اریثگ كلو تهجاعن لل كتجعت لاس كمل دم لاق ج باطلا یف ینو
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 يمالسأإالا نفلا جهنم

 نطو ا ليلو تلحللصلا أ اولو اونم ٠۶ نذل الإ ضب تعب لع مهضعب 5 ب ىغبيل

 (۱) ےس صا رک م اع ا مصوری رک ترم یتا رک را رم

 4 بات وامك ار رخو رار قختساف هتف ام دوواد

 یثعلاب ٤ صرع "يب باوا و معن د دل انسوو ا ي هيَ ذإ ر باوا وإ لآ ا دروادل اوو

 و ےس سرس و سو اواو ےب ص سار ؟ےسو ر ر رس 2

 تراوت نح نر E نع ریل ب بحس تحا فٍ لاَمف ر دايحلا تها زا

 سرس سووا س س صار ےک رص ےس چ ےس سار رسام رس

 ىلع انيقلأو ندميلس انتف دقلو ا قانعا قوسلاب احم قفط اع اھودر اا باجخاب
 ا

 r ر
 ےس رس

 ع

 َكنإ یدّعب نم دحل ین ال ام یل بو یل رفع بر لاق e َّباَأ مت ادسج هیس
 ےن لسا ج

 را ےہ ےس 9 ےس 3 ےب ےس ےس ےہ ےس ا چ ا ا وی سا ےس یک `

 ءو هن فرصنل كلذ بر نهرب ٤1ر نأ لوک مهو هوپ تن ذلو

 إو هبل يتوعد ام ل ثحأ جیا يل َنيصَلْحمْلا ندابع نم م ءآَْحَملار
 ي رر لر و س یر ےس 5ج ل ور رو يص چ چرس

 رمق رب رول بابتا و نیلوقبا نم نگ او نوو بص نمد ین فرقت
 مرا لو ور چر رکا ےس

 ٠ تاتار هنإ نهدیک هنع
 وع سرا لس رف سا سرع ےس چاک ت ےس ےک ع ےہ ےھت ےس ےس ےس

 ءهتعيش نم اڌله نالتتقي نیلجر ابیف دجوف اهله ن ةلفغ بح ىلع ةنيدملا لخدو $

 ےس ےل ا اےس ےس ےس سرا ج ارس سا ویر ل ر ص ےس ےس یی ےس

 نوسوم ره وف ءهودع نم ىذا ع هتعیش نم 1 هثلچتساأف وی نماذلهو
 توا

 ge ےک ی رس رع را ےک

 یسفن تماظ نإ بر لا د نیم لضم ودع ها نايا ل نماد ل يلع ىس

 س رص ر ت ا رو ررر ےس ےس

 و نکا ني لع تعا ارد o جرا درفقلارم رهن را رفغف یلریغاق

 2 Ê < ا ر ت ر ر ر دملا یف روم د

 ۱ص ا ن صار سرک اپ ور رو I وو غا ص مات رک ا

 ر ل ایک عر یل ییا ا ج رک تإ و لاق

 )١( ص ةروس ]۲۱  ۲٤[ .

 ) )۲ص ةروس ]۳۰ ۴٥١[ .

 ) )۳سوي ةروس  . ۲٤7[؟ .
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 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 رک ر ٤= + ج ےہ ۳ ےس ےس رس ےس مای £ رک رع

 دیر ہو ضر یف اراّبج نوک نا لإ | درت نإ سما افت تلحق امگی ناتق نأ دیرتآ

 2 rT مک وے رور ےس ےس

 نإ ومل ل اق عسب ةنيدمْلا اصقأ نم لجر ءاجو د َنيحلصملآ رم نوک نا

 م ے ےس ارس لکا ےس ساو ا ےس لع یم ےس ص ت اپ و و رس رس صم رق غم سرم

 بق رت اف اخ اہنم جرخف د نیحصلتلا نم ك ىنا ج جراف كواتقيل كب نورمتأب الملآ

 ۱چ ما ےس ۱ےک ےن ےس کا تپ ا یے ب ےس رکا ۱ا ےس یی

 یني نآ حبر یس لا ندم ءم هجو املو يد نيہلظلآ موَقْلآ نم م ین بر لاق

 . ا احصأ ىلع ةارادم نود نارقلا اضرعي « يرشب فعض » تاظحل اهامأو كلت

 ! كلذك تسيل ةقيقحلا يف اہنأل . ةلوطب اهنم عنصي ال هنكلو

 . « ةشحاقلا » صصق ضرعي وهو يارقلا صصقلا ي ىرخا ةزراب ةم كانه نا امك

 بهاذا نصت امک ةفرحنلا سنحلا رعاشع عماسلا وأ ئراقلا ذذلت ةراثال اہضرعی الل هنا

 ريغ وأ ةفرحنم - سنجلا ةظحلف . ةلاضلا ةغيدحلا بهاذملا ين « ةيعيبطلا» و « ةيعقاولا »

 ةليسو يه امنإ ٠ ةايحلا يه تسيل اهنإف . اهدنع ليوطلا فوقولا لهأتست ال - ةفرحنم
 فادهأل لاجملا حسفيل ىضقي . ىضّقيو ةايحلا ين ضرعي ضراع اهنإ . ةايحلا لاسو نم

 . ناسناالاو ةايحلاو نوكلل ريبكلا ينامبألا روصتلل لاجملا حسفي . قيقحتلاب ةريدجل ا ايلعلا ةايحلا

 هلامك نم ققحت نا لواحت ةابحلا عقاو يف سفنلا قالطإو ٠ روصتلا كلذب رعاشملا ءلل

 لدعلاو قحلا ةماقإ نم . ةميقتسم سوفن ةيبرت نم . فيظن عمتجم ةماقإ نم : هيلع ردقت ام

 « شاعت نأ قحتست ثيحب مه ةايحلا ليمجتو « مهقوقحب سانلا عيتمت نم . ضرألا يف

 لغشتو <« يرشبلا سحلا لغشت ةمخض فادهأ اهلك كلتو . فارحنا الو اہ ةنثف ريغ ي

 سنجلا ةظحل قحتست ال مث نمو . ضرألا هجو رمعي نأ يغبني يذلا عيفرلا ناسنإللا مه

 فارسا كلذ نأل < اضرع يف نافتلاو « اتداعإو « اصيصفتو « اهدنع ليوطلا فوقولا

 تسيل يهو . ةياغ حبصت ىتح ةليسولل ليوحتو ٠ ةيرشبلا ةايحلل مزلي امل ةبسنلاب ريداقملا يث

 . نوکت نأ يغبني الو كلذك

 نوکت نأ يغبني كلذك يهو . « ةشحافلا » نع نارقلا صصق لك يت ةيعرم ةدعاق كلت

 ةفيظن - ةيسنجلا رعاشملا فصو مرحي ال مالسإلا نإ . يمالسإلا صصقلا لك ين ةيعرم

 )١( صصقلا ةروس ۲۲۲۰-۱۵ .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 نأ يغبني امك اهضرعي هنكلو . فعضلاو طوبا ةظحل فصو مرحي الو - ةفيظن ريغ وأ
 « بجاولا هعفرت ىلإ ناسنالا اهنم قيفي ةرباع ةظحلو . ةلوطب ةظحل ال تعض ةظحل . ضرعت
 . ° ماودلا ىلع ةسكترملا اهتقاح يف ًارئاد لظي الو

o» «8 

 ي ينفلا ريوصتلا» باتك يف « نارقلا ين ةصقلا» لصف ىف ةينفلا صئاصخلا امأ

 : روطسلا هذه يف هصيخلت نم ًاسأب دجأ ال امنع لصفم ثيدح « نآرقلا
 : ضرعلا ةقيرط عونت ةينفلا صئاصخلا هذه ىلوأ
 ىلإ اهثدب نم كلذ دعب تاليصفتلا ضرعي مث « اهقبسي ةصقلل ًاصخلم رك ذي ةرف

 ] . اتيا
 . اهتاوطخ ليصفتب ريستو اهوا نم ةصقلا ادبت مث ٠ اهازغمو ةصقلا ةبقاع رك ذت ةرمو
 ةصاخلا اتآجافم ين نوكيو « صيخلت الو ةمدقم الب ةرشايم ةصقلا ركذت ةرمو

 . يغ ام

 عدي مث «٠ ضرعلا ءادتبا ىلإ هبني ام ظافلألا نم طقف رك ذيف . ةيليثمت ةصقلا ليحي ةرمو
 . املاطرا ةطاسوب افن نع ثدحتت ةصقلا

 : ةأجافملا ةقيرط عونت صئاصخلا هذه ةيناثو
 . دحاو نآ يف ًاعم ممه فشكي ىتح ةراظنلا نعو لطبلا نع ةاجافملا رس متكي ةرف
 مهو نوفرصتي ءالؤهو « ةيامع يف هنع ةصقلا لاطبا كرتيو ةراظنلل رسلا فشكي ةرمو

 ضرعم ين كلذ نوكي ام بلغأو ء نيلاع مہتافرصت نودهاشي كئلوأو « رسلاب نولهاج
 تافرصت نم ةيرخسلا مه حاتت ثيح « ةظحل لوأ ذنم اهيف ةراظنلا كرتشيل ٠ ةيرخسلا
 ! نيلشمملا

 ةراظنلا ىلع فاخو « عضوم ين لطبلا ىلع فاحخ وهو ةراظنلل رسلا ضعب فشكي ةرمو
 . ةدحاولا ةصقلا ين رخآ عضوم ين لطبلا نعو

 ناملعيو « دحاو نآ ي ةراظنلاو لطبلا ةأجاغملا هجاوت لب « رس كانح نوكي ال ةرمو
 . هتاذ تقولا ي اهرس

 يلا « دمشملاو دهشملا نيب تاوجفلا كلت . ةصقلا ضرع ي ةينفلا صئاصخلا ةثلاثو
 ةوجف نيتقلح وأ نيدهشم لك نيب كرتت ثيحب « رظانملا « صق » و دهاشملا سقت اهك رتي
 ةقيرط هذهو « قحاللا دشملاو قباسلا دمشملا نيب ةرطنقلا ةماقإب عتمتسيو لايخلا اهؤاع
 . بيرقتلا هجو ىلع ينارقلا صصقلا عيمج يف ةعبتم

 )١( ةيمالسألا ةيب رثلا ج باتک نع «
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 يمالسإإلا نفلاو نارقلا

 ريوصتلا ةشيرب ةصقلا لوانتي ينارقلا رييعتلا نإ . ريوصتلا يه ةعبارلا ةصيصخلاو
 عقب ًاثداح ةصقلا ليحتستف « اضرعي يلا رظانملاو دهاشملا عيمج اهب لوانتپ يتلا ةعدبما

 . ىضم دق اثداح الو ىورت ةصف ال ٠ يرجح ادشمو

 نولو . ءايحالاو ضرعلا ةوق ين ودبي نول : ناولأ ةصقلا دهاشم ين ريوصتلا اذهو

 هذه تسلو . تابصخشلا مسر يف ودې نولو . تالاعفنالاو فطاوعلا ليي ي ودبي

 یمسیفق نيرخالا نيتوللا ىل اع رهظيو فقاوملا ضعب يآ زربي اهدحأ نکلو ‹ ةلصفنم ناولألا

 . ًاعىمج صصتلا دهاشم ي ودبت اهلك ةينفلا تاسمللا هذه نأ عقاولا نكلو . هیسار

 صئاصخلا هذه ضعب ىرل < نارقلا ين ةصقلا جذاع نم ًاجذوع سض رعتسن نآالاو

 . تاسلاو

 ّ دا ةصو

 موسا ےل س

 دسقب نم اہیف لعجا اولا E لعاج ین ةكبتلملل كبر لَ ذلو {

 د نوما اما | | ل كل سذقنو كد سس نو املا كف سيو ايف

 تنك نإ هالته ءامتاب ينوون ل اف ةگیتلملا لع مہض رع م اھل ءان لآ مدا عو
 لا

 E ےس رے 2 ےس س ر ج ا شح ن

 1 كنإ العام الإ لل لعل كندحبس او اولا ر شرقدلص
5 

 7 جر ع اعا تز 1 س ۹ E ا لا ږ امسا ھاسا ہم تاس 2 ياما ج € | دات
 e r 8 د ١

 ےس ساری ارس چ رو اوا ج ااو ع یر اس ےس اورا س اےک م E دی

 4 ًاودحسف مدال E دإو () نومتكت ووا ار ضرالآو

 Ds: eT ع ےس وب ےس

 ا 2 تريلا ني اک و روگ شساو هبا سیل

 را ت راس ےس و یم ےہ رال ر 2د

 چ ا سرس ور ص را رکا وس ۾ رص رک رم iH مد را ساو 2

 ضر ف رَ ردع وعبل رکضعب ربما ا هيف تاک ام امھجرتاف ج عفا

 ب ےیلا باوقار لإ هبا باق تک ور ن دا٤ واک ت نیح عو رق
 جا س و صر اا ےس سرس ےس صفا ب رس ےس ےہ کارا ںی را تاس صو م را

 مه الو مویلع فوح الف یاده عت نمف یده یم « نيتاب امف اًعيمج اتم رطبه تلف
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 يمالسإلا نفلا جهنم
 م ٍګ ٌ ت د2 a ا سوا ص سوا مار ماو رار س م ت ےس م ورس

 دلل اہیف مھ رانا بحعا كيلوا انتدياعب أوبذك و ًأورفك نيدلآو ر ونرحب
 ٩ ېپ نو

 هئدبم نم ناسنالا ةصق .. ريصملا ىلإ ًأشنملا نم اهلك ةيرشبلا ةصق .. مدا ةصق كلت

 . هاتم ىلإ
 . «ةفيلخ ضرألا يأ لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو»
 الو هقلخ نم دصق الب . قفتا ايح دوجولا ىلإ جرح < ًايناطيش ًاتابن سيل ناسنالاف

 « اهناكم ىلإ ةقباسلا ةقلحلا امتاصوأ « روطتلا تاقلح نم « ةقلح ١ كلذك وه سيلو .. ةياغ

 ريغ ىلع اهرود هيف ةفداصملا بعلت يذلا بعشتملا يناوشعلا روطتلا طح ين اهظحل اہتكرت مث

 : ریبدتو هناحېس هنم دصق نع . هللا قلخ نم وه امتاو

 . « ةفيلخ ضرألا ي لعاج ينا»
 « تلعج » يلا كلذك ايلعلا هتدارإ يهو « ًاناسنإ ناسنإلا « تلعج » يلا ايلعلا هتدارإ يهف

 . ضرألا يف هللا نع ةفالخلا ةمهم .. ةنيعم ةمهم ناسنالا اذمل
 ! تاوامسلا هب لفتحت ناسناللا دلوم
 : هتاذب ىلاعتو هناحبس هللا هنلعي « ميظعلا ًأبنلاب نعي ةكئالملا نم ىلعألا اللا وه اذه

 « .. ةكئالملل كبر لاق ذا و »

 ذنم عضولا ريم قولخم وهف . حوضوو نالعإ ين هتمهم هل ددحت ىلوألا ةظحللا ذنمو
 ! .. «ةفيلح» ! تاقولخملا نم هريغك أل « هتقلخو هدوجو فورظ يف درفت . ةظحل لوا

 مهو - هرمأ يف هناحبس هللا رارقل نوشهديو « قولخملا اذه رمأ ي نوراحي ةكئالملاو

 ابنلا مظعب نوسحبي انأك نكلو - بيحرتلاو قلطملا ملستلاب هلك هلا رمأ نولباقي نيذلا
 مهلعلو .. اهتروطخو ناسنإللا اذه دوجو نم جتنتس يلا جئاتنلا مظعب نوسحيو < هتروطحو
 اعر وأ ‹ ضرألا ين داسفالاو ءامدلا كفس نم هوركذ اع رذنت ةقباس « تانيع » اوأر دق

 ةروص ريغيس يذلا رطخلا قولخملا اذه دوجو نم نوقفشم مهف « كلذ ملع نع مه فِشک
 ! ضرألا هجو ىلع ةايحلا

 يذلا . طيحملا لماشلا هملعف . نوملعي ال ام ملعي هنأب مهيلع دري يكحلا ميلعلا هلا نكلو
 لماشلا ملعلا اذه .. هاهتنمل هئدب نم ءيش لك قلاخ وه هنأل ۽ هاېتنمو ءيش لک ءدب ملعي
 ين هدلوم ابن هتاذب هناحبس هللا نلعي يذلا « ديدجلا نئاكلا اذه دعملا رودلا ةقيقح فرعي
 . «نوملعت ال ام ملعأ ينإ : لاق » : نيملاعلا

 )١( ةرقبلا ةروس ]۲۰- ۳۹[ .
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 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 . «اهلک ءامسألا مدآ ملعو»

 ىلع اهب نيعتسيل هدلوم ذنم اب دوزي يلا ةبهوملا اهتإ .. قولخملا اذه ةبوهوملا ةيزملااهنإ
 . ةايحلا هذه ى ربكألا ناسنالا داز « ةفرعملا » اإ . ضرألا يث هرود ءادأ

 نوكلعب ال .. قولخملا كلذ اب زيم يلا ةبهوملا هذه نع ةكئالملل هللا فشكي نيحو

 . نوملعي ال ام قلخي يذلا ٠ رداقلا ميلعلا هل اوحبسي نأ ممسفنأ

 . ( اودجسق مدال اودجسا ةكئالملل انلق ذاو »

 . حظعلا قلاخلل دوجسلا قحتست ةزجعم .. هل أيب يذلا هرودب « هل تيطعأ يلا

 ةكتاللاو . ىلخلا تازجعم ربك أ نم اهتاذ ةايحلاو . مظع هلکو . رجعم هللا قلخ لکو

 انه يظعلا ابتلا نكلو . نيح لك يف هلل نودجسيو . نورتفی الو مهراہنو مهلیل هلل نوحبسي
 هتمہه زرت ادشح لافتحالا لئاسو هل «دشحت» و ْ ةحضاو ةيمهأ هل ىطعتو « ًازاربا زري

 . ءدبلا ذنم اهلك

 سصئاصخ لك لمحي هتاذ ين هنكلو « انه ينيدلا ضرغلا ةمدخل ءيجم .. « نف» كلذو

 ىربكلا ةقيقحلا نع ربعي امهالك مالسإلا ين نفلاو نيدلا نأل « صلاخلا نفلا

 ! « سيلا الا »

 ةمظع ىلع اهلك رذنلا لدت يذلا « ديدحلا دفاولا اذه نم هبلق ةريغلا تلك أ دق هدحو هنا

 عَمَجي يذلا لافتحالا اذه ناك ام رودلا اذه ةمظع الولف ! نوكلا اذه يئ هل موسقملا هرود

 ! ميظعلا يلعلا هللا نم ةرشابم هئابنأ ىلتل ىلعألا الما

 . «نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ

 . «ةنحلا كلجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو »

 نك امأ يغ لّصفو - انه ليصفتلاب اهركذ ئيج م « ًاجوز هسنج نم مدآل قتلحخ دقل
 . ةحضاو ةراشالا نكلو - ىرخأ

 : ةنلا انسا هس وزو مدال لیقو

 قل مل وهف . « ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ» ! ضرألل قولخم هدلوم ذنم ناسنإلاو
 نوكي نأ الو « ةنحلا ين ىقبي نأ هل هللا ةدارإ نكت ملو . هدلوم تدهش يتلا « ةنحلا ين ىقبيل

 مک مايو ةا معط قولتيل ا ا ا ا ا ل

 هرودل ضرألا ىلإ طيب نأ لبق هسفتب اهدمشي ةقيقح ىه امنإو او ةا ةبمأ الو ا اقش
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 ةدوعلل هيعسو ‹« ةحضاو رعاشم اهيلإ هنينحو « ةضبان ةيح هسفت يأ اهاركذ لظتل .. موسقملا

 . “ ةعقاو ةقيقح الا

 ١ اتش ثیح ًادغر ام الکو « .

 . لانلا بيرقو رسيم وهف . ..«ًادغر» .. .. حابم هلک معنلا

 هل نوکت نأ جاتحي « تاوامسلا ين نزولا مظملا قولخملا اذه هل أيب يذلا رودلا نكلو

 كلذ ضرألا فورظ يضتقت نيح « ميعنلا ناولأ ضعب نع ا عنتعر نأ عيطتسي « ةطباض ةوق

 ىتح اميف ءانغ ال ةي رظنلا ةيب رتلاف . ةيلمعلا ةب رجتلاب ةردقلا هذه ةيبرت نم دب الو . عانتمالا

 . ةيلعفلا ةسرامملاب الإ نوكي ال بيردتلاو . ةبرجتلا كحم ىلع عضوت

 . «نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه اب رقت الو

 نوكت نأ يوتسي نكلو . هللا دنع هملع كلذ ؟ ةرجشلا « هذه » اذالو ؟ يه ةرجش يأ

 نم الكا نإف . ةطباضلا ةوقلا ةيبرت وه . عانتمالا ىلع بيردتلا وه دصقلاف . ةرجش ةيأ

 نيلاظ . «نيلاظلا نم » ذئدنع اناكو . ناحتمالا ين اطقسو ةب رجتلا يف اقفحأ دقف ةرجشلا هذه

 امہسفن ناضرعیو < مظعلا رودلل ةمزاللا ةردقلاب امسفن ديوزت نع نافزعي ذإ ٠ اممسفنل

 . حالس ريغ نم ةكرعملا لوخدل

 . «اع ناطيشلا امض زاف »

 هذه درت ةرف . هجوزو مدآ ناطيشلا اهب نتف يلا ءارغإلا ةغيص درت ىرخأ عضاوم يو

 هذه ي درت ةرمو ۾ 1 ىب ال كلمو دلا ةَرَجَش ىلَع كلذ له : مدا اي لاق : ةغيصلا

 م اتوکت ؤا نيکلم نوک نأ الإ ةرجشلا هذه "ع اًمکبَر امك اهن ام لاّقَو» : ةروصلا

 نم الكاف هجوزو مدا ناطيشلا اب لزتسا يلا يه دولخلا « ةوش» نذإ اإ . ) «ردلاخلا

 . ناطلسلاو ةرطيسلاو ةوقلا .. « كلملا» ةوش وا .. ةرجشلا

 . «ةوهش» ةرجشلا هذه تراص دقل .. نذا

 لفتحتو < ةرشابم هناحبس هللا نم هدلوم أبن ىلعألا الملا ىقلتي يذلا ميظعلا قولخملا اذهو
 . رودلا كلذ تايناكمإب دوزيو ‹ مخضلا هرودل دعي يذلاو « لاغتحالا اذه لك تاواهسلا هب

 تلك أ يذلا ميئللا هودع ‹ ناطيشلا اهنم هلزتسي يلا هفعض ةطقن لمحي - هلك اذه ىلع - هنإ
 . هنم ةربغلا هبلق

 . تاوہشلا ءازا فعضب

 )١( نآرقلا لالظ ين » نم لوألا ءرحلا يف تايآلا هذه ريسفت رظنا « .

 ) )۲هط ةروس ]۱۲۰[ .

 ) )۳فارعألا ةروس ]۲١[ .
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 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 وأ ٠ كلم ةوهش وأ « ناطلس ةوش وأ « ةوق ةوہش وأ ‹ ملع ةوہش نوكت نأ يوتسي
 . دولخ ةوہش وأ .٠ سنج ةوهش

 . عانتمالا ديري نيح اهنع عانتمالا كلعإ ال .. اهتم هسفن كلعب االف هبكرت نيح «ةوہش » اإ

 ذئدنعو . تاوپشلا قب رط ي هماطخ نم هدوقیف « داصرحلاب هل فقاولا هودع لح دت ذئدنعو

 طبض نع زجاع . هتوہشب لوغشم وهف . هلا نع ةفالخلا رود . هل دعملا رودلا نع هب دعبي

 . هللا ىلإ .. ىلعأ ىلإ ههجو هيجوت نع رجاع . اع عافترالا نع زجاع . اهءازإ هسفن

 . «هف اناك امم امهجرخاف ء اع ناطشلا اممطزاف »

 ةر ركلا ةعفرلا ىوتسم نم امهجرخأ . ءاوس هيونعمو هّيسح ةنحلا يعن نم امهجرحأ
 . قارشإ نم امہ نایک ي ام لمجا اہف ناسرا يلا

 : ليصألا امهرود ايدؤيل « ضرألا ىلإ اطبب نأ ام بورضملا دعوملا وه كلذ ناك امت اكلو

 . «نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف مکلو . ودع ضعبل مکضعب . اوطہها انلقو »

 اذال - ةيتاذلا هتب رجب نم - ناسنإإلا فرعيل .. طوبملا لبق ةب رجتلا نم دب نكي مل نكلو
 عقتري هنأو . هيف ةبكرملا فعضلا ةطقن . هتاوہش وه هب طب يذلا نأ فرعيل . معنلا نم طبه
 هنأو . عانتمالا رمألا يضتقي وأ « عانتمالا ديري ذإ عنتم نيح . تاوهشلا هذه طبضي نيح
 .. عانتمالا ىلع ةردقلا كلم ال نيح . ةوشلا هذه طبضي ال نيح طبه

 . هللا ةمحر هكردت كلذ فرعي ذاو

 . «هیلع باتف تاملک هبر نم مدآ یقلتف»

 هقلخ دق هّللاف ! الك . هللا ةمحر نم ًادورطم ًارقتحم ًاذوبنم ضرألا ىلا طبه ال هنا

 بولطملا يدؤيل اهءاج دق وهو . ضرألا وه اهناديمو هتفالخ زكرمو . ضرألا ين هرود يدؤيل
 ناكف « هتباصأ يلا فعضلا ةظحلل هيلع بضغلا ناك امعإو . لزألا ذنم هل موسقملا ‹ هنم
 . عافترالا ىلإ ليبسلا فيكو « طبه ىتم كردأو « هسفن نازيم فرع نيح هنع اضرلا

 . ١ ميحرلا باوتلا وه هنا»

 مميلع فوخ الف ياده عبت نه « ىذه ينم مكنيتأي امإف . ًاعيمج اهم اوطبها انلق »

 . « نودلاخ ايف مه رانلا باحصا كئلوا انتایاب اوبذکو اورفک نيذلاو . نونزحي مه الو

 دوزملا ٠ ضرألا يف هللا ةفيلخ هنا . ريطخلا هرودل ةبسانملا ةب رجتلا ناسنالا بستك ا دقل

 دقاحلا هودع ناطيشلا اهنم ذفني فعض ةطقن ىلع كلذك لمتشملاو « ايهاومو ةفالخلا لئاسوب

 ةطقن يطغيل . سرتحيل اهتقيقح ىلع هسفن هل فشكت يلا ةب رجتلا كلت تناك مث نمو . يئللا

 دعب « داصرملاب فقاولا ودعلا نم سرتحيلو . ةعقاو ةقيقح هسفنب اہسمل نأ دعب ام وقيو فعضلا
 . ناسنإلا سفن ىلإ هتم جولولا هل حاتي يذلا ذفنملاو « ةعيدخلا ىلع هتردق هسفنب سمل نأ

 . ضرألا ين ةفالخلا تاموقم نم آءزج - امت رارم ىلع - اهتاذ ةب رجتلا هذه حبصت مث نمو
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 يمالسالا نفلا جهنم

 يهو . رودلا ءادأل هب دزي يذلا دازلا نم ًاءزج . ناسنإلل ةحونمملا « ةيسفنلا ةوقلا» نم اءزج

 نوفرعي نيذلاو . ةبرجتلا تاذ ممسفنأ ف لودېشی نيذلا « مدا يب لكل ةربع كلذ قوف

 . ميدقلا مهوبأ اہم جرحا يلا ةنحلا ىلإ ةدوعلل نوقوتيف مدا مہ ةصق

 .. نودئاع مهو

 ي هللا نع ةفالخلا رود . لصألا نم هلجأل اوقلخ يذلا رودلا اودري نأ دعب نودئاع

 .. ضرألا
 : طرشب نودئاع

 ١ نونزحەي مه الو مہلع فوحخ الف ياده جیت نم «( .

 < ةبرجتلا نم ةدمتسملا ةيسفنلا ةوقلاو « ةفشاكلا ةب رجتلاب ناسنإلا دوز نأ دعب هللا نا

 مو . فعض نم اہف ام اہیفو هسفنل هکرتی مل . ضرألا ىلع هرودب موقی وهو هدحو هکرتی

 ليبسلاو ‹ ودعلا كلذ ةزجانم ىلإ ليبسلا هيدي نأ نود ٠ داصرملاب هل فقاولا هودعل هكرتب
 . هللا ةفيلخل يغبني امك ةفالخلاب مايقلا ىلإ ليبسلاو « فعض نم سفنلا يف ام ةبوقعل

 .. یدهاب هدم هنا

 . ريخلا ةهجو اههجويو « امنأش نم عفريو «٠ ضرألا ىلع هتايح مظني يذلا روتسدلاب هدع
 ةفرعم لاب هدوزيو . هتاوطخ نم ةوطخ لك يف تاريذحتلاو تاج وتلاو حئاصنلاب هدع

 تاقاط نع هل فشكتو « ةقاشلا ةمهملا هل رسيت ينلاو ‹ تابقعلا يطخ ىلع هنيعت يلا ةعفانلا

 جهلا ىلع اهب راس ول <« رادتقاو ةمظعو ةعفر نم هيلع نوكت نأ عيطتست امو « ةيقيقحلا هسفن
 . هللا قيرط يب .. ميوقلا

 جان وهف .. روتسدلا اذهب لمع نم .. جبنلا اذه ىلع راس نم .. ىدهلا اذه عبت نف

 « نونزحی مه الو مہلع فوحخ الف » . ق قي رطلا تاراع نم ےجان . ودعلا نم جان . كلاهملا نم

 معنلا ىلا ديعي نا < تباثلا هلا دعو بجوع املا نودوعي « فاطملا رخ ف ةنحلا مهدعومو

 . هاده عبت نم دوقفملا

 .. محرلا باوتلا هلل نوبوتي الو ‹ ةفلاخملا ىلع نورصي نيذلا امأ .. نورفاكلا نوبذكملا امأ
 ءالؤه امأ .. تاوهشلا قي رط ين نوريسيو < ميسوفن ي هذفانم ناطيشلل نوحتفي نيذلا اما

 ايف مه رانلا باحصا كئلوا» و . دوعوملا يعنلا نم يدبالا درطلا ةبوقع مهلع تقح دقف
 . « نودلاح

 هه « #

 روصلا نم ةروص ىلع رشبلا ةايح يف رركتت لازت امو « مدآ اهأدب .. ةيرشبلا ةصق كلت
 . لايجالا رمن ىلع

 < ناطيشلا تاغزن نم ريذحتلا وه « تحب ينيد فد لاحلا ةعيبطب اهضرعي نآرقلاو
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 يمالسإللا نفلاو نارقلا

 بناج ىلإ كلذو . . نايصعلا نم بيهرتلاو ةعاطلا يف بيغرتلاو ١ هتلا ىده عابتا ىلع ضحلاو

 هتماركبو « دوجولا اذه ماظن يف هتميقب ناسنإلا اذه راعشإو « ناسنإللا ىلإ مالسإللا ةرظن نايب

 ميركتلا اذهو ةرظنلا هذه فيلاكتبو <« هناحبس هللا ىلع

 ةظعوم هئاقلإ نم الدب ةينفلا لئاسولا انه هل مدختست تحبلا ينيدلا فدهلا اذه نكلو

 مدختست يلا ضرعلاو قيوشتلا لئاسو لك ةصقلا ي مدختستو ٠ ةصقلا هل مدخدتستف . ةرشابم

 . صلاخلا نقلا يف
 ناسنإلا ىلإ ةرظنلا دادمتسا ةيحان : نيتيحان نم اس ءادتقالل ةحلاص ةينف ةريخذ كلتو

 ىفلا لوانتلا ةيحانو . هللا اهقلخ امك هتقيقح لئع يهو < هيلإ ةيملالا ةرظنلا هذه لالخ نم

 « هيجوتلا » وأ ٠ ةبولطملا ١ ةظعوملاف » .. ةفاظنلاو ةماركلاو ريخلا ىلإ سانلا هجوت يلا ةظعوملل
 رهظت نأ نود  ءادآ غلبأ هفده يدؤيف ةينف ةصق يف غاصي نأ نكع بولطما ىلخلا

 «ءاسكلا» نم ةيلاح « ةدرج يهاونو رماوأ هيج وتلا نوکي نأ نودو « ةرشابم ةروصب ةظعوملا هيف

 . سفنلا قامعأ ىلإ ًالوصو غلبأ اهلعجو « سحلا يت اهتحاسم عسوي يذلا يحلا

 نملا امه ظقبتب نأ يغبني يلا ) عوضوملا ٠ يف ىتش تاءاحيا لمحت ةصقلا هذه نا م

 . نفلا لام يث نارقلا نم ةدافتسالا لواحي وهو يمالسإلا

 ‹ داج فدل قولخم هتأو « هبهاومو هتقلخ ين درفتم ذف نئاك ناسنالا نأ لوألا ءاحيالاف

 . ضرألا يف هللا نع ةفالخلا وه
 . ةيرشبلا ةايحلل هضرع ين ًاداج - هلك نفلاو - صَصَقلا نوكي نأ يغبني مث نمو

 ةاهلملاف الك ! باسحلا نم ( ةيديموكلا) « ةيلزملا » نونفلا يغلن نأ «دجل اب » دصقن الو

 . كاحضإلاو ةيرخسلاب هلوانتت يذلا عوضوملا يف ًادج ةداج نوكت نأ نكعب
 ! تاداشرإو ةيقلخ دعاوقو حئاصن حبصيل « هتبوذعو هتوالطو هتوادن نفلا دقفي نأ دصقن الو

 نئاكلا هب موقي يذلا رودلا مظعو « اهتيمهأو ةايحلا ةيّدجب نمؤن نأ انه دحلاب دصقن امن إ
 قيرط نع ضرألا يف هللا ردق نايرسو <« ايلعلا هللا ةداراب هطابتراو « دوجولا اذه ف يناسنالا

 مسرت الف .. « مهسفنأب ام اوریغي تح موقب ام ریغی ال هللا نإ : هراکفأو هرعاشمو هلامعأ

 هدقتننل دصق نع ضرعلا اذه ديرن نأ الإ) فادهألاو مقلا نم ًاغارفو ًالالحناو ةهافت ةايحلا

 «دصقلا» فلاغع كلذف .. ناويحلا فادهأك ةبي رق ةيطاو فادهأ تاذ اهمسرن الو (هنم رتو

 اذه لكب ىلعألا اللا يث هدلوم موي هب لافتحالاو ‹ يرشبلا نثاكلا اذه ىتلخ نم يولعلا

 . نالعإالاو ميخفتلاو مي ركتلا

 نكمب ةاهلم لاف .. ةاهلم وأ ةاسأم ةصقلا اهم جلاعن يلا ةروصلا نوكت نأ كلذ دعب انيلع الو

 ةيرخسلا لخت املأل « اهب رخستو ةيرشبلا تالالتخا ضرعت يهو - انلق امك - ةداج نوكت نأ

 هيلع نوکت نآ يغبني ام كلذ ءارو نم یدبتیل ‹ هزاربإو لالتخالا مخضتل ةينف ةليسو لزملاو
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 كلم ام لك نفلا ءاطعا نم كلذك انيلع الو . قاستاو نزاوتو ةماقتساو ةعفر نم ةيرشبلا

 . هنع ءانغتسأالا مبطن ال نشا ف ليصأ رصنع اهلك هذهف ةوالطو ةبوذعو ةوادن نم

 داسنإللاو ‹ ةيقيقحلا هتميق هل ءيش ةايحلا نأ نفلا اذه لالخ نم سحن نأ مهملا اعإ

 . فادهأو دصقو ةعفرو ةناكم وذ نئاك
x #  # 

 . اهزاربإو اهضرع ةقيرطو ‹« يرشبلا نئاكلا يف «فعضلا ةطقن» وه يناثلا ءاحيالاو
 . فعض ةطقن اہنأ ىلع اضرعي - ةيمالسإلا نونفلا لعفت نأ يغبني كلذكو - نآرقلا نإ

 “  اّهْنَع ناًطْيَشلا اًمهَلَراَ» . «٩ اًمرَع هک دجنت ملو ي ِرَتف لبق نم مدا کا اندهَع قلو »
 دجست يذلا دب رفلا ذفلا قولخملا اذهف . ةقيقح اعاد يف هذهو ۳ « یّوّعَق هرم یصعو ١

 طبض ىلع ردقي نيح الإ مفتر الو .. ضيضحلا ىلإ طبہف هتاوہش ءازإ فعضي ةكئالملا هل

 . تاوہش نم هتعیبط ي بکر ام
 ‹ ىربكلا نوكلا سيماون نعو « « عقاولا» نعو « ةايحلا نع ريبعتلا ين قداصلا نفلاو

 فعض ةطقن اهنا ىلع اضرعي نا يغبني . ريوزت الب يه امك ةقيقحلا هذه ضرعي نا يغبني
 ہیطتسی كلذکو < الع لعتسي نأ عاطتسا مث - مدآ ءانبأ لکب هدعب نم ملتو - مداب تلا

 . هون

 ذإ ! ةلوطبو مدآل ةرخفم الأ ىلع اهضرعت امإف ةلاضلا ةفرحنملا ةيبروألا بادآلا امأ
 ىلا ةظحللا يهو ! هسفن ديس حبصأو هنايك مدأ ايف ققح يلا ةظحللا يه نايصعلا ةظحل
 املإف « مدآ ايف ناك يلا ةنحلا كلت دبألا ىلإ بهذتلو . ةلاعفلا ةرطيسملا ةوقلا ايف حبصأ

 اديعب « ةيرحب « هسفنب هريصم هرايتخاو « هتيتاذو هنايكل ناسنإللا قيقحت ءازإ ًائيش يواست ال
 ! هللا ةياصو نع

 بسر اع اهميمص يف ةرثأتملا « هللا ىده نع ةعطقنملا ةيبروألا بادآلا اہضرعت كلذك
 ىنمتتو « ةلآلاو رشبلا نيب مئادلا عارصلا روصت يلا ةميدقلا نانويلا رطاسأ نم اہنایک يآ
 ! ةاغطلا نيلاظلا ء ةملآلا ىلع رشبلا راصتنا

 قارغإلاو مر نايصعب سانلل يح وت يهف . یفحب ال ٹیبحخ ءاحیا تاذ تادا يهو

 تاوہشلا وه تاذلا تابثال ديحولا تيرطلا امنأك ! مت اوذ اوققحي يكل تاوهشلا ي
 ! نايكلا لاوزو ةيصخشلا مادعنا يه هل ةعاطلا امن اكو ! نايصعلاو

 )١( هط ةروس ]١١١[ .

 ) )۲ةرقبلا ةروس ]۳١[ .

 ) )۳هط ةروس ]۱۲١[ .
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 يمالسإلا نفلاو نآرقلا

 ! لافطألا ىوتسم يل شيعت ةجف - فارحناو ضرم نم ايف ام قوف - ةرظن اهنإ

 ! عاطأ اذإ هنایک يغليو « يصعي نيح هدوجو تبث تبث هنأ نظي يذلا وه هدحو لفطلاف

 نيقي رط كانه نأ فرعي ء اتقيقحو اهقمع يف ةايحلا مهفي نيح < حصني و رڊکی نیح هنکلو

 قيرطو ىدهلا قيرط . نايصعلا قيرطو ةعاطلا قتيرط : تاذلا تابثال ًادحاو ًافيرط ال
 الإ « قحلا عم دانعلاو ةدالا نع فارحنالا قيرطب هدوجو تبئي ال ناسناللا نأو . لالضلا

 دج هنإف « عافترالاو ةحصلا ةلاح « ةيوسلا هتلاح ين امأ . طوبملاو ضرملاو فعضلا ةلاح ي
 هناك ققحيو . دوعصلاو ةمافتسالاو ىدهلاو ريخلا عفاود عيطي نيح ىلعألا اهاوتسم ي هتاذ

 نأ عيطتسي ام ردقب يأ .. هللا ىلإ ةيدتهملا ةريخلا عفاودلا كلت ةعاطإ نم عيطتسي ام ردقب
 . دوعصلا ىلع ردقبل هتاوہش نم طبضب

 . نآرقلا ين مدآ ةصق اه زمرت يلا ةقيقحلا يهو . ضرألا ىلع ةيرشبلا ةقيقح هذه

 سومان نع ريبعتلا ةقداص ةيعقاو نوكت يكل «‹ اهلك نونفلا اهحلاعت نأ يغبني اذكهو
 . ةايحلا

 مدا ينبل عقت ةظحل .. عافترالاو ةوقلا ةظحل ال طوبملاو فعضلا ةظحل يه نايصعلا ةظحل

 لظيو « طوبه ةظحل : اهتقيقح ين يه امك لظت اهنكلو ٠ ةظحل لك يفو ةظحل ةيآ ي
 . عافترالا قيرط ىلإ لوحتلاو < اهنم ةقافإلا وه بجاولا هيجوتلا

 ةقحلا ةلوطبلا اإ و ٠ ليجستلاو عيجشتلا قحتست يلا ةلوطبلا وه سيل يرشبلا فحضلاو

 . تارورضلا طغض نم قالطنالاو « فعضلا ةطقن نم صالخلل ةمئادلا رشبلا ةلواحم يه
 «# # 

 ! باتك ىلإ جاتحي هدحو كلذف « ينارقلا صصقلا لك انه ضرعتسن نلو

 . ءاوس ةينفلاو ةيعوضوملا تاءاحيإلا نم دشحلا اذه لمحي يذلا جذومنلا اذب ىنتكن امن إو

 ىلع « كش الو فسألا هكردي « نارقلا صصق ين « نفلا » 0 ناسنإألا عتمتسي نيحو

 ةصق ىمسي نأ نكع امم - ثيدحلا رصعلا ليبق ام ىلا - ًابيرقت الخ دق يب رعلا بدألا نأ

 ءانا هنولتي يذلا « نيملسلملا برعلا باتك ي هلك يفلا خلا اله هوجو ةقيقح ةينف

 دمتسا اما <« ريبكلا لصألا اذه نم دمتسي نفلا اذه دجو نيح هنأو ! راہللا فارطأو ليللا

 ريض ال ءادآلا قئارطو . ءادالا قئارط دمتسا امك < هتاءاحيأو هتدام ةيب رغلا تاروصتلا نم

 ليصألا عبنلا نم اهدادمتسا ناك دقف تاءاحيالاو تاروصتلا امأ . كانه نم اهدادمتسا م
 . ةايحلا لامجو نوكلا لامج عم ًاقاستا رثكأو « لمجأو لمك أو < ةيرشبلا ىلعو انيلع ىدجأ

 اذإو . ينفلا مهيحو هنم نودمتسي نارقلا ىلإ اوهجوتي مل برعلا نأ ةريبك ةراسح اجنإ
 انه امسملن نحنف ‹ يب رعلا رعشلا ي « ةعيبطلا» نف ةردن يف لبق نم ةراسخلا هذه انسمل انك
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 ء ينفلا وأ يعوضوملا نآرقلا هيجوتب ةديفتسملا ةصقلا نم يبرعلا بدألا ولح ين « دشأ

 ! ءاوس

 رظيو ٠ نفلا اذه ين اهلك ةيلاعلا بادآلا قبسي نأ كلع بدألا اذه ناك مكو

 ! باتكلا اذه اوحي يلا ةمخضلا ةريخذلا كلتل هتريصب حتف ول « هيف
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 نارلقلا ق ةَماَيقلا دهاَتشَم : الا

 يف هتاعوضوم الو ينفلا ريبعتلا نونف لك ضرعتسن نأ باتكلا اذه يف انمه نم سيل
 الو ةمخضلا ةينفلا ةورألا كلت ىلإ ريشت تاعوضوملا نم جذامن طقف راتخحن امنإو . نآرقلا

 رغب - ثدحتن انهو . ةصقلا نع مث ةعيبطلا دهاشم نع لبق نم انثدحت دقو . اهرصحت

 اهرثكأ نمو « هيف نفلا باوبأ عسوأ نم يهو « نآرقلا ين ةمايقلا دهاشم نع - ليوطت

 . نارقلا ايان يف ًادورو

 يرعملا ءالعلا وبآ وهو يب رع امهدحأ « نايلاع نارعاش دهاشملا هذه نم دافتسا دقو

 ثلاثلا نرقلا ةياہن يأ شاع يذلا يلاطيإالا رعاشلا « يناد » وه رحآلاو « نارفغلا ةلاسر » يف

 لع تلغب يلا ¢ «ةيهلالا ايديموكلا » ٤ كلذو ) رشح معيارلا نرقلا ةيأذي و يداليملا رش

 فكنتست ةيبروألا ةيبدألا رداصملا تناك نإو .. نارفغلا ةلاسرب اف رثأتو اهدمتسا هنأ نظلا

 . رمألا اذهب ًاحضاو ًافارتعا فرتعت نأ

 عسوأو ربكأ « ىرحخأ ةيحان نم ينفلا ضرعلا ةقيرطو « ةيحان نم عوضوملا نكلو

 ىتش يل ينفلا ءاحيإال ناحلصي نالازي امو ‹ نايبدأالا نالمعلا ناذه امميلع رصتقي نأ نم

 نأ .. ريوصتو ىقيسومو ةيحرسمو ةصقو رعش نم ةفلتخملا نونفلا تدارأ ول « تاهاجتالا

 . لايخلا ةعثار ةبصح ةيثف ةدام امهم ذخعتت

 تالالد وذ هنکلو ۰ َءيُس لک لبق ييد عوصضوم ةماقلا دهاشم ٤ « عوضوملا » و

 نع يورحألا ءازحملا ةركفل ةيرشبلا هتفرع روصت ىفصأ وهف . ةيلامجو ةيقلخو ةي ركف

 تلصو يلا 4 ءارجلا دح دنع فقت ال هيف « ةركفلا » نکلو ۰ اندلا ةاحعلا ٤ رشيلا لامعأ

 ' « ىتوملا باتك » ين ةنعارفلا راكفأ ام بيرق ءىش ىلا

 نوكت ثيحب ًاقيثو ًالاصتا ةرحآلاب ايندلا ةايحلا لاصتا ةركفلا هذه تامس زربأ نم نإ

 لصفت ةزجاح لصاوف الب < امه ةيمتحلا ةيعيبطلا ةيالا وأ < ايندلل « دادتمالا » ىه ةرحالا

 دي رجلا ةي رطب الو ْ درجملا ظةالاب نآرقلا اض رعب ال تاذلاب ةمسلا هذدهو : كلثتو هاه نی

 مث . هلا نيدب ايف رشبو رصم ىلإ لسرأ نم « مهيمسي نأ نود نآرقلا ميلا راشأ نيذلا لسرلا نيب نأ ضعبلا دقتعي )١(

 ضرألا عاقب نم رک يف ثدح امك ریطاسأ ىلإ نیدلا اذه نم ءيش لوحت
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 يمالساإالا نفلا جهنم

 ركذنس - ينفلا ضرعلا لئاسو نم ةبيجع ةليسو كلذل مدختسي امنإو « ييسلفلا ينهذلا
 رقي ىتح ‹ لصاف الو عاطقنا الب ةرخالل ايندلا نم ًارشايم ًالقن سحللا لقنت - اہنم ًاجذوم
 انكلو .. رحآلا ملاعلا يق كانه اهرحخآو ضرألا يأ انه اهوأ « ةدحاو ةلحر اهنأ سفتلا يف
 ! هاجتالا ةدحوم دملا ةدحوم ءدبلا ذنم

 «يلامجلا» و « يلامكلا» روصتلا لوانتت ذا « ةفسلفلا» باب ي لحخدت ىلا اہ ام” نمو

 اهنكلو ٠ بسحف ةلحرلا ةياہن تسيل - باقعو باوث نم اميتروصب - ةرخآلا نأ « ةايحلل
 . كلذك اه يئابنلا « روطتلا »

 ةب رجتلا ضوح مث ‹ ضرالا ىلع ةيمسحلا ةيسحلا اهتروص ي دلوت ةبرشبلا « سفنلاف »

 دعاص اهضعب ةفلتخم تاروطت ةبرجتلا هذه ءانثأ يت روطتتو « ةايحلا ةبرجت « ىربكلا
 ةيضرألا ةب رجتلا تمم اذإ ىتح .. طوبملاو دوعصلا نيب حجرأتي اہضعبو ‹ طباه اہضعبو
 ناكو < ةطباها وأ ةدعاصلا ةيئانلا اهتروص سفنلا تذحخأو < مت دق كلذك روطتلا ناک

 اتام” عم مجسنيو سفنلا روطت بساني اب ةايحلل يئاہلا روطتلا وه - هيتروصب - ءازجلا
 . ةريحألا

 ين ام لضفأ اوققحيو اوعفرتي نأ نيلواحم ةايحلا ةبرجت اوضاخو « اونمآ نيذلاف
 « ” لغ نم مهرودص ي ام انعزنو» : مهنع لاقي نأ ىلإ الم ةياهنلا يف نولصي < « مہتیناسنإ
 « لغلا» اذه ىلع عافترالل ةليوطلا ةدهاجملا ةجتن < مېسوفنل رحألا روطتلا وه اذه ا اک

 : ةرحألا يف مع لاقيف ةرمتسملا ةدهاجملا هذه ةجيتن ٠ فشتو . ايندلا ةايحلا يف

 ةلواحملا هذه ىلع مه يهلإلا ءازجلا ةمق وه دولا اعنأك . « ” ادو نمحرلا محض لعجيس»
 ! قيفصلا ةرورښاا ديق ءارو نم ةَميلطلا ةيفافشلا دا لوصولل ايندلا ةايحلا يف ةبئادلا

 انرکذ دقف < ةصلاخ ةيسح تسيل يهو ) ةيسح ًاروص معنلل مسرب نآرقلا ناك اذاف
 نأل كلذف ( ةقئارلا ةينارونلاو ةيحورلا ةيفافشلا ةمق ىلإ معنلا لصي فيك نيقباسلا نيلاثملا يث
 نم اہستک | يلا ةئاہلا هتروص ي ًاروطتم - اندلا هذه ناسنا وه ةرحلألا يث «ناسنأإلا

 . عاطقنالا ماع ةيضرألا هتروص نع ًاعطقنم سيل هنكلو « ةب رجتلا

 . اہتعيبط يف ام ًافلاخم ايش حبصت الو « ايندلا ةايحلا « لانكا ١ يه ةرحألا حبصت اذهب و
 معلا ىقلتيس يذلا نأو « كانهو انه «وه» هنأ هسفنب ناسنإلا سحيو . اج ةلصلا عطقنم

 ةيثاہلا هتروص يف هتاذ وه ااو < هنع ًافلتخمو ًاعطقنم رحتا اےخش سيل باذعلا قوذي وأ

 . ةايحلا ةب رجت ءانثأ يف هكلسم ةجيتن اميلإ روطت يلا

 )١( فارعألا ةروس ]٤١[ .
 ) )۲ميرم ةروس ]۹1[ .

VE 



 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 ةسفنلا ةهجولا نم هناف . ةريبكلا ةقيقحلا هذه نم ينيدلا بناجلا نع رظنلا فرصبو
 نأ . هتاذ دح يآ ليمجو - سفنلل حيرم روصت « ةيلامحلاو ةينفلا ةهجولا نمو « ةتحبلا
 تقاذ يلا اعاد سسفنلل ًادادتما . ةقاشلا ةحداكلا ةرملا ةب رجتلا دعب رحألا رقتسملا نوكي
 ايب ةلصلا عوطقم < « ابيلع بيرغ دحأل ال « ةبرجتلا

 تارشع هنم شنی نأ عیطتسي ينفلا روصتال بصح عوضوم اهلك يتاعلا هذهو
 . ةزجعملا يارا ضرعلا ةقيرط نم ةدافتسالا نع ًالضف « تاعوضوملاو لاكشألاو روصلا
 ! قامعألا ىلإ ابيف رثأتلا غلبيل ًافينع ًازه اهب سفتلا زهو « دهاشملا هذه ءايحا يف

 نم جذومنلا اذه ضرعب يفتكأسف ٠ بابلا اذه ي ًاديدج ًائيش ئشنأ نأ يل سيلو

 ! ءانغلا لك ءانغلا هيفف « نآرقلا ي ةمايقلا دهاشم » باتك

ZCیو آت حاس آنآ یت با٤۶ کیلع نوصقب کنم لسر رکشیتای امإ مدا۶ یب قو یس سم وغ سک اےس غ ر ےک ےہ روزا ےل ےس  
 غ صور ےہ اسوس رکا ےس ےل ےب سرج

 مه راتلآ با كتلو اہنع ًاورکتساو انتلياڪب ابك نیدلاو  نونزحي ےه الو مریلع

 اب كتك هبا بک وأ دک ھل ہللا لع یرتفآ نم غا نق« دوددح اف
 نود ني نوع من ام نيالا متوفي تسر ميناج اإ حب اتکا م ملص صم ا ص سوغ ویا ےل ےک ےس او ےک ےس ےن ا ازا ےراو ےہ رس مي  قرګ

 نج

 درم راد ل يد نیرفلک اوناک ممن م نأ ع اویو اع اوا او لا
 ر

 2 ر 2غ ارس ےس سا ۱صا ےب و صا ا رال

 ایف وک رادآ اإ ج س اات هما تلخ د مک رانلآ یف سن إآآو يوا نر یش ن : تلخ

 E rS م مت و ل س کک اےس ےک ےس

 ُفْنض لکل االام امض ابا تاک اتولضا ءالۇتھاتر هول مرنا تلاق اعم
 ص سویو را مار صور ر ت ت م س را نوا ورا سا ےل ےس ارس ن ےس ت

 باذعلا اوقوذف لضف نم اتيلع ركل ناک اف مهلرحنال مهتلوا تلاقو 2 نوماعت ال نکو

aار ےن موا چ س ر رر ر مو ص یا ارس ی س و ر  

 و ٍءامسلآ باوبآ مک حنش ال ال اع اوررکتساو اتتا اوبك نیلا ی ر نویس ن
 را س و ت ےس ےس اوب ےل ےل رکا را ےس

 نم مه د نيمرجملا یزج كلك و طابا مس ف لتا جلب دا
 ي ل صرب ا ص ےس ص اسا س ر ےس

 اولمعو اونما٤ نيدو ا َنيمللظلآ یزجت كلاذكو شاوغ مهقوف نو داهم ماهج
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 « م س ہا ہو ا ےہ ا سوغ ر سوغ سس ور ے- ورس ی را ےس  ے

 ي نودللحخ اہیف مه ةنحلآ بلححا ا اهعسو 1 اسْمَ فلت ال تّحلصلا
 رس

 ےل ےہ 1 سارک ج م رگ رو م را سرع رک سد و رج ےب ج ر م

 ل سد ےس ںی ےس ےک ا رل

 1 کت نأ ودونو يلا اتبر لسور تا ا انس ده نأ i یدل اک امو
 ۱ص ی ج ےس ےس ےب ےس سا اے را

 اتوم اندو دق نأ رات بصح ةئملبآ بأ دانو د دوام نک ا اهومّْروا

 صو د ع ر را ےس رل ی ع و ص سر ے رص صا ےس

 لع هللا ةنعل نأ منيب دوم ندا تا حبر دوام مدجو ھا ار
 سرس راے ےس ےس

 ب دور ةر مر جوع تریو هلآ ليس نع نودصي نيا ب نيمللظلا

 قوص رع و را س 4 جے ےس و

 نَا ةا ب لَم اودانو همی اک لوفر عب اجر فاعلا لو باچا

 5 دو ات ور وپ رام اهواخ دي ل E ےس ا رس ےس

 را بقا اقلب مهرصبأ تفرص ادو نوعمطب مهو اهولخ 1

 لا زا ارم کا ےہ چ ی ےن م ےک ی یس ےل رس ا ےس

 مهمي ممتوفرعي الاجر فارعال بأ دانو شا کا . العال اتر

 ا اوته ې نورس متنک امو كع کنع i اولا
 0 رکا ےس ےب ےس ےل غ ےس ےس ےس وے ےہ سکے سا ےب ےس ےس و ® ےک رک 5

 نأ دا دتللبا بغا راقا بلا ٰیدانو ن دوز مت الو کب وخال ةنلآاولخ 2

Î 2 9 و ٤Eصا یر لا ےس امهم هل ہے عر 2 م  

 ھو رک سرع کا ےس لے ےس سا و ري ساو ی اروم شک سرم کاوی چ رلاص و رر

 ادله مهموي ارگ مويلاف ا ابعلو اوم ۲ ارا

 م را ےس یب ےس

 [ه١ - ٠٠7 فارعألا ةروس )١( نودحجب اتتاپ اون اک امو
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 يهو « عونتملا راوحلاو ةعباتتلا رظانملاب اهلفحأو ةمايقلا دهاشم لوطأ هذه تناك اعبر

 ریذحتو « هجورلو هل ناطيشلا ءاوغاب ةنسللا نم هجورخو مدأ ةصق ىل اع ًابقعت ةروسلا ي ءيجت

 ! لسريس هنأب مهرابخإو « ةتحجلا نم مموبأ جرحأ امك ناطيشلا مهنتفي نأ هئاتبأل هللا

 ين ذحأي مث انه ةلوقنما تايآلا لوأ يف انتبثأ ام وحن لع - هتايآ مہیلع نوصقي السر

 نيذلا اذإو ؛ لسرلا ءالؤه هب ئبني ال قادصم ايف عقي يذلا اذإف < ةمايقلا دهاشم ضرع

 ناطيشلا جرحأ امك اهنع اونتفو « ةنحلا ىلإ ةدوعلا اومرح دق نوبذكيف ناطيشلا نوعيطي
 ‹ ىلعالا الملا نم اودونو ةنلا ىلا اودر دق « اوعاطاف ناطيشلا اوفلاح نيذلا اذإو ؛ اہنم مہ وبا
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 يمالسإلا نفلاو نارقلا

 ںیہ رتغملا ةدوعو نيرجاھملا ةبوأ يه اتاکف . « نولمعت منك ام اهومتثروأ ةنحلا مکلت نآ
 . معنلا راد ىلا

 . هيف ام ىنفلا قسانتلا نم ةقحاللا ةمايقلا دهاشمو ةقباسلا ةصقلا نيب قايسلا اذه ينو

 ابنتفف ةنحلا انكسأو هجوزو مدآ قلخ نأ موي ةكئالملا نم دشم ىلع ةنحلا ين أادبت ةصق يهف
 يهتتو - ةروسلا يف مدآ ةصق يف ءاج امك - معلا نم امهجرحأو ةعاطلا نع ناطيشلا

 ناضيو « ةياہنلاب ءدبلا لصتيف « رخآلا مويلا ين ةكئالملا نم دهشم ىلع ةنحلا ين كلذك

 ابنمو « دهاشملاب نيتلفاح u باتك نم نيتحفص زواجتي ال اميف ايندلا ةايحلا ةرتف امهنيب
 . قاستالا لك ةياهنلاو ءدبلا عم طسولا يث قستي وهو ‹ راضتحالا دمشم

 همامأ لءاضت اضتي يذلا ينفلا بلاقلا يف ةغوصم يهف ٠ رعشلا اصقنب ال ةعئار ةمحلم اا

 . لاما رصانع لك هل عمتجتو < رعشلا

 : ةبيجعلا اهدهاشمو ةمحلملا هذه ضارعتسا ين ذحخأن نآلاو

 نيذلا راضتحا - ةرحخآلاو ايندلا نيب خزرب وهو - راضتحالا دشم مامأ ءالوأ نحن اه

 نوضبقیو مہنوفوتی مہبر لسر مہترضح دقو < هتاياب اوبذك وأ بذكلا هللا ىلع اورتفا

 مكتما نيأ « + هللا نود نم نوعڏت مت ام نيآ» : راوح كالوأو ءالؤه نيب رادف . مهحاورأ

 ةظحللا يأ نآلا يه نيأ ؟ ىلعألا قلاخلاب نامبإلا نع اه متنتفو ايندلا ي اهب متمصتعا يلا

 ؟ ةاحلا مكيلع ظفحي توملا نم ًاصاع مكل نودجت الف ةايحلا امف مكنم بلست يلا ةمساحلا

 «انع اولض : اولاق» : هيف ةطلاغم ألو هنع ىدعم ال يذلا ديحولا باوحلا وه باوحلا نوكيو

 ال ًادابع عيضأ ام الأ . ًاقيرط انيلإ نوكلسب ال مهو « ًارقم ممل فرعن ال نحنف « اوباغو
 يدتبت ال ةفآ بيحخأ امو ! ةمساحلا ةظحللا هذه لثم يت مهفعست الو ٠ منهآ ميلا يدتت

 مہسفنا یل اع اودېشو» لاحم الو لادج ال نذا مويلاو 1 ناوألا اذه لثم ي اهدابع ىلا

 ١ ٠ نی رفاک اوناک مہا

 راضتحالا ںیہ ناهزلاف سس رانلا ٤ هل يلاتلا ديشملا مامآ نحف راضتحالا دېشم یہا اذاف

 : لاق» | رانلا ا رادلا نم نورضتحللا كئلوأ حن ۇب اع اکو اط انه یوطب ثعملاو

 نم مكئالمز ىلإ اومضنا ٠ رانلا ين سنإالاو نجلا نم مكلبق نم تلح دق ممأ ي اولحدا

 ‹ هجوزو ةنحلا نم مدآ جرخأ يذلا وهو هبر ىصع يذلا وه سيلبا سيلأ « سنالاو نجلا

 . محجلا ران ي نيقحالو نيقباس ًاعيمج اولخديلف ؟ هئانبأ نم ةاصعلا ىوغأ يذلا وهو

 اهعوبتم يلع و « اموأ اهرخآ عيتي ثيحب ءالولا نم ايندلا ي ممألا هذه تناك دقلو

 تلخد املک » : اہف زبانتلا نوکی فیکو ‹ اہنیب داقحألا نوکت فیک مويلا رظننلف « اهعباتل

 اوکرادا اذا یتح » ! هاحأ خألا ايف نعلي يلا كلت ةبقاع نم اسابا ف. « احا تنعل ةمأ

 : لادجلاو ماصخلا أدب < مہنادب مہیصاق عمتجاو < مهوأب مهرحلا قحالتو «ًاعیمج امف
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 يمالسإإلا نفلا جهنم

 اذکهو . : رانلا نم ًافعض ًاباذع مهتاف « انولضأ ءالؤه انبر : مهالوأل مهارحأ تلاق »

 مهتي « ءادعأ نورك انتم مهو ءايلوألاو ءايفصألا نع دشملا فشكتيو ةميلألا ةلزهملا ًأدبت

 « هنورکنی لبق نم اوناک يذلا «انبر» نم . ءازحلا رش «انبر» نم هل بلطیو < اضعب مہضعب

 اہنکلو « ءاعدلا ةباجتساب نيعادلل ةنأمط باوحلا نوكيف ! ءاعدلاب هيلإ نوهجوتي مويلا مهو

 متتأف ‹ اونشمطاف «نوملعت ال نکلو فعض لکل : لاق» : ةميلأ ةباجتساو ةرحاس ةنأمط

 انيح نيعادلاب مهيلع وعدملا تمش امنأكو .. ! نوبلطت يذلا فعضلا اذه نولانتس مهو

 « اوجنتف انم لضفاأب متسل : نولوقي ةتامشلاب مهيلإ نوهجوتي مه اذإف « ءاعدلا باوج اوعمس

 الع مکل ناک ف: مهارحخأل مهالوأ تلاقو» : ءاوس هيف انلكف « باذعلاب مک الوأ انسلو

 « نوبسکت متنک اع باذعلا اوقوذف ١ لضف نم

 نل يذلا ريصملا اذه ديكوتو ريرقت هعبتيل ‹ ميلالا رحناسلا بناحلا كلذ يتب اذهب و
 نإ» - يحنلا تانج ي نينمؤملا روصي يذلا رخالا بناجلا ضرع لبق كلذو - ًادبأ لدبتب
 ىتح ةنحلا نولخدي الو ءامسلا باوبأ مه حتفت ال « اهنع اوربكتساو « انتاياب اوبذك نيذلا

 ديشم . بيجعلا دہشملا اذه ماما ءاشت ام كلاي فقف كنودو . « طايخلا ىس ين لمجلا جلي

 اذه يف حلي ظيلغلا لبحلا كلذ دج نيحف “ ! ريغصلا ةربإلا بقث هاجت ظيلغلا لبحلا

 تانج ىلإ اولخدي نأو « نيبذكملا ءالؤ ءامسلا باوبأ حتفت نأ ذئنيح رظتناف « ريغصلا بققلا
 ايف اوكرادت يتلا رانلا ين مهف - طايخلا مس يف لمجلا جلي نأ ىلإو - نآآلا امأ ! معنا

 داهم منهج نم محل : امف مہتروص كيلإو . «نيمرجملا يزجب كلذكو » اونعالتو اعيمج

 نيل الو دهم وه امو - اداهم ةيرخسلل هوعدي « مه شارف رانلاف « شاوغ مهقوف نمو
 ! « نيلاظلا يزجب كلذكو» . مهقوف نم مهاشغي مه ءاطغ رانلاو - حی رم الو

 ؟ ءالؤه لاب ام « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو» : رحألا بناجلا ىلإ رظناف نآآلاو
 اوصع ام ءازج اهوثروأ دقف « اهك المو اماحصأ «نودلاحخ اف ةنحلا باحصأ كئلوأ »

 . ةنحا نم مم وبآ حرخا يذلا ناطيشلا

 مهرودص يف يلغتو نومصاختيو رانلا ين نونعالتي نوبذكملا نورفاكلا كعلوأ ناك اذاو

 ناوحخا ةنحلا يث تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ناف « ءايلوأ ءايفصأ اوناك نأ دعب داقحألا
 كئلوأ ناك اذإو « لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» : ءالولاو مالسلا مہيلع فري نوفاصتم

 كئلوأ ناك اذإو « راهلألا مهتحت نم يرجت » ءالؤهف مهتحت نمو مهقوف نم رانلا نولطصي

 قسانتو نآرقلا يف ريوصتلا ةقيرط سردي يذلا نكلو . فورعملا ناويحلا هنأب انه لمجلا رسفي نيرسفملا ضعب » (1)
 وه لمجلا ناك اذإ قسانتلا ظحلي امك « ةربإالاو لمجلا نيب رفانتلا ظحلي : رظنملا يف ويلا ةدحوو ةحوللا ءازجا

 ققحتي ىنعملا نكلو « نيينعملا ي ةرفاوتم ةلاحتسالاو . قيقدلا طيخلا هنم لحخدي يذلا ةربإلا بقث مامأ ظيلغلا لبحلا
 . «ريخألا ريسفتلا اذهب قسانتت ةروصلاو
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 يمالسإللا نفلاو نارقلا

 يذلا هلل دمحلا : اولاقو» فارتعالاو دمحلاب نولغتشي ءالؤهف ماصخلاو زبانتلاب نولغتشي

 ناک اذاو . « قحلاب انبر لسر تءاج دقل . هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو « اذه اناده

 ءالؤهف . ريقحتلاو ماليإلا ي ةدايز «نوبسكت تك ام باذعلا اوقوذف» : نوداني كئلوأ
 . «نولمعت متنك اب اهومتثروأ ةنحملا مكلت نأ : اودونو» : مي رکتلاو ليهأتلاب نوداني

 باحصأ رقتسا دقل . قباسلا دهشملل قحال دهشم مامأ نحن اذإاف ضرعلا رمتسي مث

 كانه نم نيرخالا نوداتب نولوألا اذاو . راتلا يف رانلا باحصأ رقتساو ةنحلا يف ةنحلا

 لارسلا اذه يتو - «؟ًاقح مكبر دعو ام متدجو لهف  ًاقح انبر اندعو ام اندجو دق نأ

 هنكلو . ءاوس دعولا ققحتك ديعولا قّمحت نم ةقث ىلع نونمؤلاف < هيف ام رملا مكا نم

 ذئدنعو . لاحم وأ نارکنل لاج ال ثیح « ! معنا : : كانه نم باوجلا ءيجمو - ! لاوس

 . « نيلاظلا ىلع هلا ةتعل نأ : : مہنیب ندم نداف » راوحلا قلغيو لدحلا يهني

 « رخأ دمشم اذاف - ةحيسفلا ضرعلا ةحاس - ةحاسلا نم بناج ىلا رظنلا هجوتي مث

 ةنلا لهأ ايف زرفي « رورم ةطقن ١ يه امنأكو « رانلاو ةنحلا نيب ةاصافلا «فارعألا» دہشم

 ءالوهو ءالوه نوفرعب لاجر ايلعو . كانه وأ انه هرقتسم ىلا لک هجویو « رانلا لهأو

 مفت نم قحتسي ای مین الگ نوعیشیو . نوبحاذ مه ثيح ىلإ مینوهجوي ٤ مهاميسب

 ! میرکت وأ
 راتلا لها یا نوهجوتیو ء مالسلاو بيحرتلاب ةنجلا لهآ ىلإ نوهج وتب مه ءالژهو

 ؟ نآلا مه نیا اورظنا «؟ ةمحرب هللا مهاني ۹ متمسقأ نيذلا ءالؤهأ» مالیالاو تیحىتلاب

 | مالسلا نوقلتي ةنحلا يف مبنإ

 : ءادجتسالاو ةلذلاو ءاجرلا هولم راتلا نم ايتا ًاتوص عمسن ءالوأ نحن اه ًاريخأو

 ! « هللا مكقزر ام وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ : ةنحلا باحصأ رانلا باحصأ ىدانو»

 : ريك ذتلاو ةرذعملا وه اذإف < باوجحلا رظتنن رخآلا بناجلا ىلإ تفلتن ءالوأ نحن اهو

 ! «نيرفاكلا ىلع امهمرح هللا نا : اولاق »

 : ءادتبالا عم ًاقسانتم بيقعتلا ء يج رثؤملا وحلا اذه ىلع ريبكلا ضارعتسالا يتب نيحو

 لسرلا اب ءاج يلا هتلا تایا بیذکت نم ًاریذحتو « هدهاشم ترم يذلا مويلا اذهب ًاریک ذت

 . هب تضرع يذلا وحنلا ىلع اهعوقو الإ اهليوأت اف . تايآلا هذه ليوأتل ًاراظتنا مدآ ينب ىلإ

 هوسن نيذلا لوقب هلي وأت يتب موي ؟ هلي وأت الا نورظنب له : عیقش الو ةحسف ال ذئنحو

 ريغ لمعتف درن وأ انل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهف ٠ قحلاب ابر لسر تءاج دق : لبق نم

 ٩ ! « نورتفی اوناک ام منع لضو مہسفنآ اورسح دق ؟ لمعن ا: يذلا

 )١( ص «نارقلا ين ةمايتلا دهاشم»  4۲ - ۸٦ةعيارلا ةعبطلا نم .
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 يمالسإالا نفلا جهنم

 ناولألا كلت ضارعتساو « ةبالخلا دهاشملا هذه ضارعتسا نم اننا دقو نآلاو

 ءارثلا ىدم سحن < رصحلا ال لاخلا ليبس ىلع اهانضرعتسا ىلا « نآرقلا ين نفلا نم ةثالثلا

 ‹ هضارغأ عيمج يف ‹ هنم نفلا هيحوتسي نأ نكم ام یدمو زجعملا باتكلا اذه ين ءالتمالاو

 لزعني ال ‹ ينارقلا يمالسإلا هموهفع نيدلا ناك نإو . اهدحو « ةينيدلا» ضارغألا ين ال

 . ةايحلا لك لمشي هنآأل ةايحلا نع

 ديصرو <« مئادلا ءاحيتسالل لاجمو « نفلا يحانم نم ىحنم لك يف دفنت ال ةورث اهنإ

 وحن ًامئاد ةيرشبلا دوقيو .. ةيلامحلا نفلا صئاصحخ لك لمحي قتماس عيفر يناسنإ نفل

 . لاجكلاو رولا
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 يالا تدا لا قبرطلا ف

 دجوب مل ءيش - لبق نم اسسأ انضرعتسا يلا ةلماكتملا هتروص يف - يمالسإلا بدألا
 ! يرشبلا جاتنإلا يف دعب

 ء لعفلاب دلو دق هنأب ئبنت « بدألا اذه نم ةقرفتم ريكاوب دوجو يفني ال اذه نكلو

 . جوضنلاو لماكتلا ىلإ هقيرط يف هنأو
 .. ليلقلاب سیل ءيش هدحو اذهو
 عيطتسي « لبقملا جضنلا ىلع اهتلالد ىلإو « ريكاوبلا هذه ىلإ ناسنإلا نئمطي نيحف

 يطعتف - كلذك ىرخألا نونفلاو - بدألا اذه هيف لماكتي يذلا مويلا ىلإ علطتي نأ

 تاحمل ىلإ تقفو دق تناك نإو « دعب هيلإ دت مل يذلا قرشملا سبقلا كلذ اهلك ةيناسنأالا

 هيلإ لصت مو اهدلوم ذنم هتدقتفا يذلا لماكتملا معطلا كلذ امطعتو ؛ نيحلاو نيحلا نيب هنم

 يذلا « ينوكلا سبقلا» : كانهو انه ةقرفتم هتاهكن ضعب تقاذ دق تناك ناو « همامت يف

 . ناسناالا دوجو لك نع ربعي يذلا « يناسنالا معطلا» و .. هلك دوجولا ىنعم نع ربعي

 ! نيناتف .. نيملسم ىلإ ةجاح يف رمألاو
 < يمالسإ سحب اهلك ةايحلا نوقلتيو « ةعقاو ةقيقح مسح يف مالسإللا نوشيعي نيملسم

 ةعقاولا ةقيقحلا هذه نع نوربعب « تقولا ثاذ يف نينانف ؛ يمالسإلا روصتلا لالخ نمو

 . يريبعتلا لامحلا سيياقمو نفلا طورش اهيف ققحتت « ةيحوم ةليمج ةروصب ممسح يث
 . تقولا تاذ يث ًاعم نامزال نارصنعلاو
 . نفلا طورش هيف نقحتت ًايمالسإ ًانف ئشني يكل ًاملسم ناسنإلا نوكي نأ ينكي سيلف
 نفلا نع ريبعتلا ىلإ لصيل - نانف يأ - ًانانف نوكي نأ لاحلا ةعيبطب ىنكي سيلو

 .٠ يمالسإلا

 ٍ .. يمالسإ نف ءاشنإال يلكي ال هدحو مالسإلا

 «ًاراكفأ » * شدي نأ “ ريبعتلا لع ةردقملا بهو ناعاالا قداص ملسم عیطتسي دقف

 نأ عيطتسي دقو .. ًاعيمج اهلك وأ . ناسنإلا وأ . ةايحلا وأ . نوكلا وأ . هللا نع ةيمالسإ

 . مالسإلا نع ةماع يهافمو ةيفسلف ًاروص ةيمالسإلا هب راجو هتايح نم « درج »
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 .. ديرجتلا ملاعو ةفسلفلا ملاعو ركفلا ملاع ين كش الو هنزو هل جاتنإ هلك اذهو
 .. نفلاب هل ةلص ال جاتنإ هنكلو

 ( ٿوحببلا » اہ ینعت يلاک ( هد رڪ مهافم » الو «ةفسلف» الو « ةركف » سيل نفلاف

 . نيدايلا یتش ي ةي ركفلا

 لاعفنالا . ثادحألاو صاخشألاو ءايشألاب «صاخلا يتاذلا لاعقنالا» وه امإو
 ‹ اهقامعأ يل هب لعفنتو « يلتلا يف ةصاخلا اهتقيرط ىلع ةدرفم سفن لك هاقلتت يذلا
 ةكبتشملا ةاناعملا هذه نم جرح مث « هتاليصفتو هتايئزج لكب ةلماك ةاناعم « هيناعت» و

 رعاشملا نم صاخلا اهديصرب ةطلتخملا ٠ امبوردو اهايانح ىلإ ةذفانلا ٠ سفنلا جئاشوب
 ‹ نيعم « زارفإب» وأ « ةنيعم ةيروعش ةب رجتب اہم جرح .. لويملاو تاهاجمالاو براجتلاو
 ةروص ي نيرحخأالا « سوفن » ىلإ هلقني نأ هبحاص بحيو « هبحاصل ةيتاذلا تاسلا لمحي

 . عاتمإلاو ريثأتلا اه رفاوتي ةليمج
 صاخشالاو ءايشالاب صاخلا يناذلا لاعفنالا كلذ لالخ نم عقاولل «ةيؤر» نفلاو

 ًايفسلف ال - ًايروعش ًاريسفت « صاخلا ءوضلا كلذ ين معقاولا اذه « ريسفت» و . ثادحألاو

 . طورشلا سقنب كلذك يضامللو « لوهجمللو ٠ لبقتسملل «ايؤر» وه هنأ امك - ًايركف
 تفیکت « ناسنا » يأ < ملسم ناف نع ردصي نا يغبني - مٿ نم - يمالسرالا نفلاو

 عقاولاو « ةايحلاو نوكلا هاجت ةبروعش ةيساسح ايطعي يذلا صاخلا فيكتلا كلذ هسفن

 ةايحلا ىقلتي ناسنإ هتاذ تقولا يأ وهو ؛ ريبعتلا لامج ىلع ةردقلاب دوزو « ريبكلا هانعع
 صقي مث ؛ روصتلا اذه لالخ نم اميناعيو اهب لعفنيو « يمالسإلا روصتلا لالخ نم اهلك
 . ةيحوم ةليمج ةروص يف « اهاناع ىلا ةصاخلا ةب رجتلا هذه انيلع

 يذلاو - بابسألا نم ببسل - يبرعلا بدألا ي لبق نم رسيتي مل يذلا وه اذهو
 . جوضنلاو لماكتلا ىلإ هقيرط ي هنأو « لعفلاب دلو دق هنأب ئبنت ةقرفتم ريك اوب مويلا هنم دجوت

 ! نينانفلا نم مهدحو نيملسملا ىلع ًافقو سيل - ىنعملا اذبب - هنكلو
 هوي نيح - ًارسيم همامأ قي رطلا دج - همالسإ ةعيبطب قحلا ملسملا نأ حيحص

 ثادحألاو صاخشألاو ءايشألاب لعفنيو « لعفلاب ةيمالسإلا يهافملا شيعي هنأل - ةينفلا ةبهوملا
 ىلإ هنم عاو دصق نود لب « لاعتفا الو هنم لوذبم دهج نود < محافل هذه لالخ نم

 ! لاعفنالا اذه

 يمالسإلا روصقلل هسفن عستت يذلا وه هدحو ملسملا نأ - ىرحأ ةيحان نم - حيحصو
 ناسنالا نألو « همالسإ ةقيقحل رشابملا يعيبطلا ىضتقملا وه روصتلا اذه نأل ء لماكلا

 «؟ نوملسم نحن له» : باتك مالسإلا موهفم حرش يف رظنا (1)
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 يمالسا بدأ ىلإ قيرطلا يت

 مالسإلا ةقيرط ىلع هلل هسفن ملسأ دق نوكي ىتح لماشلا لماكلا روصتلا اذه ىلإ لصي ال
 مالسإلا موهفم و

 ينوك روصت وه « ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل يمالسإلا « ينفلا» روصتلا نإف كلذ عمو

 يتليو . ناسنإ وه ثيح نم «ناسنإلا» بطاح هنال « اهلك ةيرشبلل حوتفم .. يناسنإ
 روصتلا اذه عم بواجتي نا «ناسنإ » يا عيطتسي مث نمو . ناسنإ وه ثيح نم كلذك هعم

 ہم یتلبف - بواجتلا كلذو ىتتلا اذه هسفن قيطت ام رادقمب - هلالخ نم ةايحلا ىقلتيو

 ۰ ۰ . رادقملا كلدب يمالسإلا نفل
 ىلع يمالسإلا بدألا « ريكاوب» نم اهانذخأ يلا جذاملا رصقن مل كلذ لجأ نمو

 ءاقتلا - ىنتلت اهنأل ء نيملسم ريغ نينانف نم جذام امبناج ىلإ انرتحا لب « نينانفلا نم نيملسما
 يمالسإلا جيلا عم ريست نأ كلذب حلصتو « يمالسإلا روصتلا عم - لقألا ىلع ًايزج

 . دودحلا هذه يث نفلل

 يتلي ال - نايحألا نم ريثك ين عئار - مخض يملاع جاتن كلذ ءارو انيدل ىقبي مث

 ؟ هيف انيار امو ؟ هنم انفقوم اه . نونفلل يمالسإالا جبنملا عم ريسي الو « يمالسإالا روصتلاب

 هيف اب عاتمتسالاو هتساردو هتءارق نع عنتع نلو « لاحلا ةعيبطب هلك هذبنن نل اننإ

 لامج نم هيف ام لب - هنأو ! يئزج لامج هنأ انموهفم ي لظب نأ ىلع .. يئزج لامج نم
 نفلا اهيلع ًاشني نأ يغبني يلا ةدعاقلا نم رغصأو ىندأ ةدعاق ىلع ءادتبا موقي - ةعورو

 . ناسنإالا لكو دوجولا لك لمشي يذلا ‹ لماكتملا لماشلا .. يناسنإلا ينوكلا .. يمالسإلا
 ت يمالسإالا جهنملا نم هبرقت ةنيعم تام لمحي الل « ًادیاحم » اف كلذك دجنسو

 . داضم هاجنا ي هنم ريستو جهلا اذهب مدطصت تام كلذك لمحي اللو

 .. لامجلا نم نول كلذك نونفلا هذه يت نوكي دقو

 ! نونفلا عئاور نم - ديك اتا هجو ىلع - نوکت نل اہنکلو

 ‹ ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل ًانيعم اروصت ةرورضلاب لمحي - هتعيبطب - « ريبكلا » نفلاف

 ايثاقلت هناکم ددحتب مث نمو . عيمحلا قلاح هللاب اتاطابتراو « ضعبب امضعب تاطابتراو
 هعم ضراعتي نأ اماو « ًايئزج وأ الماك ءاقتلا هعم يقتلي نأ امإ : يمالسإلا نفلا جهنم نم

 . همداصبو

 ! باسحلا نم اهطقسن ال كلذك انك نإو « ةدياحملا » نونفلا هذه ًاريثك لفحن ال كلذلو

 ! قيرطلا رينت يمالسإلا بدألا « ريك اوب » نم ةلثمألا ضعب رك ذ يف - دعب - ذحأنو
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 رتعشلانم :الوا

 لابقإ دمحم )١(
 . ليلقلاب سيل جاتنإ ركفلاو ةفسلفلا ملاع ين هلو .. ركفم ملسم فوسليف لابقإ
 . رعاش كلذك هنكلو

 غوصي هنأ ةحضاو ةروصب سملتو « ةفسلفلاب رعشلا جزتمإ هرعش نم ليلق ريغ يفو
 ةبرجت كيطعي ال ذئدنع ىتح هنكلو ! رعش يف - ةفسلفلا هبراجت ىرحألاب وأ - هراكفأ

 اب تشاجو هنادجو اہ لعفناو ہروعش ي «اهاناع» ةب رج كيطعي اعاو « ةينهذ ةيفسلف

 لاوحألا ين عنصي امك - رثلاب اهلع ربعي ملو « نوزوم مغنم قسن يف امنع ربعف « هسفن
 . رشنلاب اهنع ربعي ةينهذ ةبرجب تسيل اهنأل - ىرخألا

 .. نهذلا ديق نمو ركفلا فافج نم ررحت .. اصلاح ًارعش - كلذ بناج ىلإ - هل نإ مث

 . نادجولا ةرارح نع ربعي ةفالطو ةفخ ي قلطناو
 طالحأ ًانايحأ روصتلا اذه باش نإو « ملسم روصت نع ربعي هتالاح مظعم ين وهو

 . مالسإال يقتسملا روصتلا نع ًاريثك وأ ًاليلق هب جرخ « ةيدنه ريغو ةيدنه ةيفوص تاروصت نم
 وه « كلذك هسفن هب لعفنت ام دشأو « ةيفاصلا ةيمالسالا ةركفلا نم هعوري ام دشأو

 . دوجولا اذه ين ءىش لك يف ةيحلا ةكرحلا .. « ةيحلا ةكرحلا»
 ءيش لك . ءايحألا ريغ ين الو ءايحألا يف ال « قالطإللا ىلع نك اس ءيش دجوي ال هنإ

 ال ةقاطلاو « ةقاط » هنأل . دجوي يكل نوكسلا محتقي ءيش لكو . كرحتم ءيش لكو . يح
 ! سومانلا نع كلذب جرح دقو « توملا دارأ دقف نوكسلا هسفنل ءيش دارأ نإو . نوكسلا قتيطت

 سفنلا» وه <« هسفن هب لعفنتو كلذك هعوري ةيفاصلا ةيمالسإلا ةركفلا نم رخا ءيشو

 . « ةيناسنالا

 اإ . دوجولا تاقاط لك اف لثمتت ةمخض ةينوك ةقاط - لابقإ سح يف - ناسنأالا
 . ضرألا ين هتلا ةفيلخ ناسنإلا نأ ىنعم كلذو - ةقلاخلا ةردقلا نم سبق . رونلا نم سبق
 نم دمتسي نیح كلذو .. هلك دوجولا ين ام ردقأو « هلك دوجولا ين ام نمنأ كلذب وهو

 < دبألاو لزألا ةوق نم دمتست ثيحب .. « سفنلا» وأ . ةيناسنإلا حورلا تقلح اذكهف . هللا
 . ةلعاف ةديرم ةينوك ةقاط حبصتو « لعتشت» و قرشتف

 ! لابقال ةبسلاب ًادج ةيويح ةلأسم « لاعتشالا» و
 ! لاعتشالا روص نم ةروص يف ًالاعتشا الإ ةايحلا روصتي نأ قتيطي ال هنإ
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي

 ةقيقحب ًارفاك هروصتي هنأل ٠ لعتشم ريغ وأ تيم وأ دماخ ءيش لك نم رفنيل هنإ
 ! دوجولا ةققحو ةابحلا

 شيعي وه امنإو .. ركفلاو ةفسلفلا ملاع ين ةدرجم قئاقح هلك كلذ روصتي ال هنكلو

 رعشلا بتكيو ٠ ةيقيقح ةي روعش ةاناعم انلق امك «اهيناعي» و « هسفن لحاد يف رعاشملا هذه

 . ةاناعملا هذه لالخ نم
 ؛ رامعتسالا حفاكت يهو « دنحلا خيرات نم ةشايحلا ةب رطضملا ةرتفلا يف هتايح نأ بیر الو

 من ايك اوققحيو مهدوجو اوتبثيل نولضانيو « ماظملا نم ةريثك ًاناولأ نوناعي امف نوملسملاو
 حضاو ًالقتسم ًانايك ممسفنأل اودجم نأ يف ةيوقلا ةبغرلا ملادجو يف « لعتشت» و « يتاذلا
 : صاخلا ليكشتلا اذه هسفن لكش دق نوكي نأ نكمب هلک اذه نأ يل بير ال .. دوجولا

 . دوجولا ةقيقح ىه هرظن ي «ديرملا لعافلا نايكلا» و « لاعتشالا» و « ةيحلا ةكرحلا» لعجو

 ةرتشلا هذه نع رظنلا فرصب ةمثاد ةيمالسا قئاقح - رخا بناج نم - اهاك هذه نكلو

 سوفنلا نم ًاسفن ةيمالسإلا ةديقعلا كلمتت ملو .. امف شاع يلا ةئيبلا وأ رعاشلا ةايح نم امنيعب

 هللا دبع نب دمحم ذنم اذكه .. ةديرم ةلعاف ةيح ةكرح ىلإ ايف تلاحتسا الإ تقو يأ ى

 هللاب بلقلا لصت اهنألو . اهتقيقح يف اذكه اهلل .. ًادغو مويلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
 ! «لعتشي» و .. كرحتيف .. نوكلابو

 كلذك وهو - ةصاخلا هفورظ نع رظنلا فرصب - ملسم رعاشملا هذه يف لابقإف انه نمو

 عيمج ي ةيناسنإلا ةرطفلا عم يتلت ةيمالسإلا ةديقعلا نأل « ةصاخلا فورظلا هذه يأ ملسم

 . مالسإالا ةقيقح ىضتقم ةلاح لك يف اهفيكتو « اهفورظ عیمجو اہتالاح

 ىلجتت ( قرشملا ةلاسر ) وأ “ قرشم مايب ناويد نم ‹ لابقإ رعش نم ناجذوم ناذهو

 ضيفي يلا ةريثكلا ىرخألا يناعملا بناج ىلإ < حوضولا ةديدش ةحضاو يناعملا هذه اف

 : لابقإ رعش اہم

 : تايعابر ي ةموظنم «روطلا قئاقش » امناونع ةليوط ةديصق نم

 روهظلا فوش ف تارذلا یرآ روبحلا نم دوج ولا ف ۴ مکو — ۰

 رورسلا نم ةايحلل مسبیف رهز موعرب هن عدصيو

 ١ - قلخ لبق نم ةشارف لوقت 1
 یقدا نکلو ارح هرذاف يدامر

 )١( مازع باهولا دبع روتكدلا موحرملا ةمجرت .
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 يدالسإالا نفلا.جهنم

 لوب كالا رب كلارأ

 ًانيع كيلإ - ةاونلاك  ٌةَّجوف

 ايلا نكرت ال ناطشلا عد

 ًاجوم هيف عراص رحبلا كيلع
HE 34 

 رابک مم انردص ٤ توب

 تءاضأ انيف يلا رمخلا نم
HF ¥ 

 تحلو لیمزال نوک انل

 لمکی بارت نم لاثم
E ¥ 

 مک لكب ةايحلا زمر یرت

 نکلو ومني ملظم برتب
4# * 

 بهس لكو جورملا ىلع ءيضب
 لیل تاملظ یرولا یشغت امو

# 4 

 حورو نامج رس يلقب

 نوک يع نع باغ اماف
¥ 

 نيقي ي فرعا رهزلا جازم

 يأ رايطألا ىلإ ينببحو
¥ ¥ 

 ایحی سافنألاب تلقلا ام قف

 ر |
# # 

 يداونلا لك يتمغب ترثأ

* 

 ةايحلا سرج اهدنع فيعض
 يناوت بصل ىف دلخلا ةايح

 ران هيف داوف انتنيطب

 رارش انتجاجز ٤ مقم

 ءاسملاو كحاص هبّلقب

 ءاض قا أ هد رگ كةسى وسل

 ةفقحلا يلق ا هىف زا

 ةقيلخلا سمش يلا نيع هل

 بح رون هيف درولا ساکو

 بلق لکل جارسلا هتقرحف

 يناا ىلجأ اذا عزف الف

 يانج ين نوک تلا قابف

 نوصغلا دلخ ين درولا حيرو
 نرحللا ثتاماقم اش تفرع

 یفیو یىقبی ام نهر وه الو
 یقبب بلقلاف یضم سفت ناف

 يداؤف ف يقع راع تلعح



 يمالسا بدأ ىلإ قيرطلا ي

 ؟ باصناب رخفو مالسإأ  يباتع عمسا اياجسلا لفط ايأ - ۲
 باحصلا رجه اهءازج نإف ابرع باسنألاب زتعت نإف

o» ¥ 
 اتوب نصغ نمو جرم يو كرتو راتاتو ناغفاا - ۴

 انوهز انف دحاو عيبر نول قيرفت انيب مارح
3# * 

 درب ناغفأو كرت ىلإ نيط ريسأ لازت ال كتبأر - ۱١

 دعب دنهلل وأ ناروتللو حيرو نول الب رشب انأ

 هتاذ اهدوجوف . «دوجولاب» تانئاكلا ةحرف نع ربعي ۲١( مقر) ىلوألا ةيعاب رلا يف
 نايعلا ماع ي اهدوجو َرِهْظَت نأو « دجوت» نأل ةقاوت يهو . رورسلاو ةحرفلا الايك يف رہثی

 نم اہلايك يف دوصرم وه اب كلذ ليبس يث حفاكتو . ناكلا يط يف ةقاط يه ذإ دعب
 .. دوجولا ىلإ رهظيل . . اقش هقشي .. هنصغ « عدصي» رهزرلا معربف . « ةيلعافلا» و «ةدارإلا»

 . دوجولاو ةايحلل .. رورسلا نم مستبي .. مستبي ‹« لعفلاب ايف دجوي يلا ةظحللا ينو
 .. قَرحلا هنإ .. قلقا هنإ : اهانعمو ةايحلاب هساسحإ ةقيرط نع ربعي )١١( ةيعابر يو

 اذه سفنلا ين اهتكرح نم ًأشني ىلا « ةيحان نم « ةكرحتملا » ةايحلا ! ةقحلا ةايحلا ىه هذه

 ىلإ نوكسلا وأ نوكرلا مدعو « ةايحلا روص نم ديدج يف ةمئادلا ةبغرلا نع ربعملا قلقلا
 ةيحان نم «ةلعتشملا» ةايحلاو ! هتاذ يف ًاليمج ناك امهم ةايحلا عاضوأ نم دحاو عضو

 اذهو . اهعافدناو اهتوق نم لاعتشالاو جهوتلا ةجرد ىلإ ايف رعاشملا لصت ييلا « ىرحخا

 وأ هرمعلا» يواسي ال ثيحب <« ءايحالا ةينماو ةايحلا ةصالخ يه قرحلا هذهو قلقلا
 ٍ ( یلتع نأ مهمل اا « دتعو ةابحلا لوطت نأ مهمل سيلف ٤ اناج اعيش « نمزلا »

 لك «اهرهوج» ي يواست ! ةدحاو ةحم وأ ةدحاو ةليل ولو .. قرحلابو ةايحلاب لتعم

 . ةايحللا

 هرحس دقق الإاو . ةرولبم ةيفسلف ةروص يت رعاشلا انل همدقي ال ليمحلا ىنعملا اذهو

 يلا « ةايحلل ةقاوتلا ةشارفلا يه « ةيح « سفن » لالخ نم انل همدقي اعاو < هلامجو هلک

 . ةايحلاب امساسحا ةقب رطو ‹ وه هسفن نع تقولا تاذ يق ربعت

 هيف لوقي يلا )٠١( ةيعابرلا - ىرحأ ةيريبعت ةروص يت - ىنعملا اذه نم بيرقو
 اعنإو ! ةاناعم ايف سيل ةدماخ كانه ةايحلا نأل ! ناطشلا دنع فيعض ةايحلا « سرج » نإ
 .. ماحتقالاو عارصلاو بصنلاو بعتلا قي رط نع ىتاوت دلخلا ةايح

 ةيجراخلا كافلا رارسأ ين ًادهاج ثحبي يذلا ناسنالا نم رخسي )۲٤( ةيعابرلا يتو
 ربدت ول هنأو . ةايحلا تبنم وأ « ةايحلا» وه هنأو « هتاذ رس لهم وهو - ةي رهاظلا وأ -
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 يمالسلا نفلا جهنم

 هنأل .. «ةئشنم » ةكرحتم ةيح ةيمان ةوق اہنم لع نأ عاطتسال اقیقح فرعو هتاذ تاقاط

 . ةايحلا رس اهيف نکي

 لمتشت ةيرشبلا ةنيطلا نإ ايف لوقي يلا )۸٤( ةيعابر - ىرحأ ةروص ين - هنم بيرقو
 حرری ال ےقم رانلا ہذه « ررش» ناو . هتايح يرشبلا نئاكلل ءيضت يلا يه ةسدقم ران ىلع

 . يرشبلا نايكلا
 « ةكرحتملا» ةايحلاب رعاشلا مارغ نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام حملن نيتيعابرلا نيتاه ينو

 . ىرخأ ةيحان نم « ةلعتشملا» ٠ ةيحان نم

 ا ا ر ر ل ر ا عابر يقو
 يرشبلا نايكلا امنإو . ةرورض الب رشبلاب لرتي ايش سيل هنإ . ةياغ الب سيل هنا . ء

 لوادت هبلقب = (رعآ ریمتب هجضن لدتکی م وأ) هیرکت مشکی م بارا زم لانس

 رفحی وأ انه ةعطق هيف يوسيل « دربلاو ليمزالاب لاثمتلا تاحنلا بلقب امك ليللاو راپا

 | نايكلا جضنيو لاثمتلا لمتكي ىتح .. كانه ةعطق

 لوانتي ناك نإو « ةرولبم ةيفسلف ةروص يت ىنعملا اذه رعاشلا انل لقي ل ىرحأ ةرمو

 لايخلاو سحلا يل ةحاسم لخشت ةينف ةروص يل هروصي اعإو < ةيفسلفلا يناعملا نم ىنعم

 . نادجولاو

 . فاص قئار ليمج رونلا .. رونلاب رعاشلا مارغ ىرن (۱۰۹ ۰ ۱۰۸) يتیعابر يلو
 اھلک ةايحلا يلت يف ةصاخلا هتقيرط ىلع رونلا بحب وهف كلذ عو .. « بحلا» رون هنا

 ًاحي رم » ًائداه ًاسعان ًالاح ءايض - سانلا نم هریغ هاري امک سيل رونلا نا .. ءايحأالاو

 ملظملا ضرألا نطاب ين ومني تابنلاف ! «قّرُح» هنإ ! « لاعتشا » هنإ ! الك !! باصعألل

 لالحخ نم انه اهطقتلي رعاشلا نكلو ! « ةيملع» ةقيقح كلتو . « سمشلا و ىلا علطتي هنکلو

 وهو .. ةابحلا لصأ وه لعتشملا راحلا فرشملا رونلا نأ اف هتفلي يذلاف ‹ صاخلا هجازم

 ةراثا وه وأ .. « قارتحالا ر وه هيف لصألاو .. ًابحو ًاقارشا هعزوتو تانئاكلا هسبقت يذلا

 ةيدالا سمشلا بيغت نيح ليللا ي ىتح نوكلا ي مالظ دجوب ال مت نمو .. «قرحلا»

 ليللا ي قاب <« قارتحالاو قرحلا وهو « ةابحبلا يو روللا ف لصألا نأ . ةسوململا

 ! حارسلاک باولقلل ء ءيضي

 اهلك .. رايطأو دوروو روهز نم اہتانئاک لکب ةعيبطلل هبح نع ربعي )۱١١( ةيعابر ينو

 ىشنت يلا يه -- ةيفوصلا ةخلب « ةنطابلا» ةفرعملا يهو - ةفرعملاف . «اهفرعي» هنأل ةليمج
 . بحلا ىلع اهلك ينتلتف تانئاكلا حاورأ نيب جزم يلا يهو « بحلا

 يذلا وه دسحلا سيلف . هرظن ين ةايحلا ةقيقح نع ربعي )۱١۲ ‹ ١۲١( يييعابر يلو

 نلف مث نمو . مسجلا ينف نإو ةيقاب حورلاو .. حورلا يه اعنإو .. توملا وأ ةايحلا ررقب
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا يف

 يذلا وه ًادحاو ًانوک همرحيس توملا ناك اذإو . تولا دعب نم قاب وهف . توما بشرب

 . يحلا هبلق ي هعم ةيح اهن ال اهدقفي نل نوك فلا هبلق ييف < هانيع هارت

 « لک ١ هتمغنب ریثی هنا . لابقإ سفن ي « ناشيحلا » روص نم ةروص (۱۳۹) ةيعاب ر يو

 ! دان لک يئ ًایود ثدحپ یتح هسفن رظن يت ایح نوکی ناف ! عاستالا ىلع اذه . يداونلا

 . « ةلعتشملا» ةايحلاو « ةكرحتملا» ةايحلا نعب جزع یرحأ ةرم ! ةايحلا « ررش» وه هدازو

 ! لاعتشاو ةكرح الب دوجو ال . دوجولا اتم هدنع امنا

 ًاردان . ًاديدج ىنعم شنب ابتاذ ةيعابرلا هذه نم عبارلاو ثلاثلا نيرطشلا ين هنكلو

 نم نيتقاط نيب . لقعلاو بلقلا نيب نزاوتلا .. « نزاوتلا» هنا ! ةشايلا لابقا تاعافدنا يب

 نم هنزاوت دمتسي كلذ عم هلقع نكلو . هلقع نم ءايضلا دمتسي هبلق نإ . ةايحلا تاقاط

 ! مالسإلا « نزاوت » عم ًايشمتم نوكيل « لابقإ رعاشم «نزتت » اذکهو . هبلق نم يأ هداف

 نع ربعت يهف «‹ ةرواجتم ءيجتل امبيترت انريغ دقو ١١١( « ۸۳ « ۸۲) تایعاب ر امأ

 برع ىلا نيملسملا مسقت نم ًاديدش ًاروفن رفني هنإ .. ةيمالسالا « ةيناسنالا » لابقا ةعزن

 مهو مهنيب ةقرفلا موقت نأ زوج الو . نوملسم ًاعيمج مه ام إ . خلإ .. كرتو راتتو ناغفأو

 تفتان نآ انه انتوفی الو) دحاو عیبر يئ اورو « دحاو جرم يو « دحاو نصغ نم ًاعيمج

 (مالسالا ي ةوحخألا وهو ةيدي رجتلا يناعملا نم ىنعم نع عیب رلابو ةيحلا ةعيبطلاب هريبعت ىلا

 يتلت يذلا ربكلا لصأللا يهو ةماع ةيرشبلا يق ين ةوحألا یا ةريحخألا ةيعاب رلا ي يهني مث

 ؛ ضعبب ميضعب تاقالع يف مهلك رشبلا هيلإ دترب نأ ينبني يذلاو  ًاعيمج تاحألا هين

 ! حورلا رسأي يذلا نيطلا رسأ .. رسألا نم نول بصعتلا اذهف .. مه ايموقل اوبصعتي نأ لبق
x ¥ 3 

 : ١ عيبرلا » اھا ةدصق هذهو

)۱( 
 دامولاو ىبرلا قوف مح ىيرلا باحس نإف مله

 داو لك يف لدانعلا ودشو

 يدا يت اطقلاو هجاردو
 يداوش ىلذج رها ةفاح ىلع

 يداني كوحض دروو قيقش

 دارملا اذ حرس كقفّرطف

 داهولاو ىبرلا قوف مب عيبرلا باحس نإف مله
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)۲( 
 دوروسلاو هراهزأ لفاوق -  لومسلاو ىبرلا ءلف مله

 دوع لك ىلع عيبرلا مسن
 ديشنلا ين اهعادبإ ريطاللو
 ١( دودخللا رمح بيجا تقرمو

 ديضن رهز ئشان نسحلا یج

 ديدج مغ عادبإ قشعللو

 دورولاو هراهزأ لفاوق لوهسلاو ىبرلا ءلمف مله

)( 
 ميسللا ءلم “" لصالصلا توصو ءاوحلا ءلم لبالبلا ررفص

 ممحلاك هفوسج ي جرا مد
 ! ميري ال أتماص ادعاق ايف

 ملحلا راقو كرتاو تمصلا عد

 مقس اي نبرشا يلاعملا رمحخو

 ميدسنلا نغو دروب رثدت
 مسنلا ءلم لصالصلا توصو ءاوجلا ءلم لبالبلا ريفص

 )٤(
 لامحلا تاحفص ىلا رظناو يراربلا حيسف بلطاو رودلا عد

 لال نود ءا لا ةفاح ىلع

 لالز ءام قرقرت لمأت
 لالد يذ سجرن ىلإ قدحو

 لايتحخا تاذ ناسین تائب

 لامجحلا تاحفص ىلا رظناو يراريسلا حيسف بلطاو رودلا عد

(9), 
 قلخلا نايع نع الفاغ ايا اهم رظناف ةريصبلا نيعو

 قسلح يف الح ادب قيقش

 )١( نامعنلا قئاقش .

 ) )۲اهبشب رثاط وأ ةتخافلا لصلصلا .
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 قلعدق به هفاطعأب

 قرح تاذ هيف دبك ىلع

 قلفلا عومد نم ىدن حولب
 )۱ قفش ين مجنأ ىلإ قدحف

 قلا نايع نعالفاغايأ  اامهب رظناف ةريصبلا نيعو

»)۰ 
 تانئاكلا جهم ترضا امب هجيه يف حرص جرملا ىرث

 تافصلا نوركو تافصلا ءاتف

 تاواج نم تاذلا تدبآ امو

 ةايحلا يناعم نم هتلحخ امو

 تامملا ياعم نم هتلخ امو
 تابٿ نم انه اه هل سيلف

 تانئاكلا جهم ترمضأ ام هجیه ي حرص جرملا یرثٹ

# # 

 .. عيبرلا وه اذه ! ةايحلاب لفاح ناجرهم هنإ
 رطلاو ےسنلاو دورولاو راهزالاو نامعنلا قئاقشو اطقلاو جاردلاو لدانعلاو باحسلا

 ناجرهملا يف ةكرتشم اهلك .. ءامسلاو ءالاو ضرألاو .. يراربلاو لوهسلاو ىبرلاو .. ةدشنملا

 ! ةايحلل حتفتملا كرحتملا طئازلا درغملا بحخاصلا
 مخملا باحسلا : اهلك تانئاكلا يت اسمليو .. عيبرلا ي ةايحلل حتفتي رعاش بلق هنا

 ‹ ناحلالا فلتخع ةدرغملا رويطلاو < نول لك نم ةحتفتملا ريهازالاو « داهولاو ىب رلا قوف

 !! يمحلاك همد يلغي يذلا جرملاو « هفوج يف ام حرصملا ىرألاو

 اب لعقنتو ‹ اهحتفتو عيبرلا ي ةايحلا قاشبناةرهاظ كش الو مهتفلت مهلك ءارعشلاو

 قداص رعاش لكل نكلو .. نوكلا ريمضب مهريمض لصتيو « ًاصاخ ًالاعفنا مهرعاشم
 .. هيف ةايحلا يلاعع لاصتالاو هب لاعفنالاو حيب رلا ۲ يلت » يف ةصاخلا هتقي رط

 ةديصقلا يل هسفن حرشي هانيأر يذلا لابقإ وه « عيبرلل حتفتملا < رعاشلا لابقإو
 . تايعابرلا كلت يث « هتايح ةفسلف » لجسي وهو « ةقباسلا

 ! ةايحلا يه .. ةلعتشملا ةايحلاو .. ةكرحتملا ةايحلا

 .. ةضبان ةيح ةكرحتم ةقفاد ىقيسوم ( ةمجرتم تناك نإو) اهلك ةعوطقملا ي ىقيسوملا

 )١( (مجرتلا) قفشلا ين مجنألاب قيقشلا ىلع ىدنلا هبشي .



 يمالساالا نفلا جهنم

 ! لاقإ عباط لمحت ةنيعم تاريبعت سحلا تفلت نكلو

 مث . ىشانلا رهزلا « ينجم » نسحلاو . بيجلا « قزم ١ ( نامعنلا قئاقش ) دودخلا رمحف
 (! ًاعبط لعتشم) به اهفاطعأب قلع دق نامعنلا قئاقش - ! لابقإ ةعيبطب ىتصلأ اذهو -
 1 « يمحلاک ١ هفوج ي ١ يلغب » همد جرملاو ! «قرح» تاذ هدبکو

 كرحتملا يحلا ناجرهملا اذه يف ةعساولا هتلحر نم رعاشلا بوثي ةسداسلا ةعوطقملا يفو

 بوثي .. رعاشملا داماو سحلا دامآو ناكملا دامآ .. دامآلا حيسفلا ءاجرألا حعساولا زفوتملا

 .. ةئداطا هتيفوص ىلا

 ] ؟ وه ءودهأ نکلو

 تالمو هسح تحبشأ يلا ةعساولا ةلحرلا هذه دعب .. لملاك - يل ودبي اميف - هنا

 . ءالتمالا دح ىلإ .. «ناعبش» هنأل .. معن .. ًاضبن أدهأ هنإ .. اهقامعأ ىتح هرعاشم

 جهم يف اع حرص .. هفوج يل اب حرص دق ىرثلا نإ - رودخملاك - كل لوقي هنا
 توملا مئالعو ةايحلا مئالع نم - سحلا رهاظ ين - كيلإ لي ام نإ كل لاقف .. تانئاكلا
 ! ! ةايحلا يه ةقيقحلاو .. قامعألا يف كانه .. كانه ةقيقحلا امنإ .. ةقيقحلا وه سيل

 يريمألا رمع )۲)

 ربعت ةبوذع هريبعت يف « ةفطاعلا قتيقر .. ملسم يروس رعاش يريمألا نيدلا ءاهب رمع
 هتايح كبتشت يذلا فرحنملا يلهاجلا عمتجملا اذه يف - لواحي وهو . هحور ةبوذع نع

 ال . هحور قیطت ام ردقب ًاملسم شیعی نآ لواحی - همیهافع همیهافم مدطصتو « هتایحب
 مدتحت ةروث ! هتعيبط بسالت ةئداه ةروث ين نكلو « لابقإ ةروثك « ةلعتشم ١ ةحماج ةروث ين

 ! ريبعتلا ىلا لصت نيح ًأدہت انكلو « رعاشملا لحاد يف
 ىلا اب هج وتب هراعشأ نم ةعومجم هعدوأ .. « هللا عمه هام ًاناوید ماع لبق جرحا دقو

 < ةملظو قارشاو « قلقو ءودهو ‹« ةروثو ءاضر نم : هسفن تالاح فلتخم يف اہ هجوتب .. هللا

 للختي الأ هللا ىلإ ةراح ةبغرو ‹ تالاهتباو هللا ىلإ مينارت اهلك .. يدسج دقوتو ةيحور ةفرفرو
 ثبشتم - طوبلاو فعضلا تالاح ىتح - هتالاح عيمج ي هنأل « هتالاح نم ةلاح بأ يأ هنع
 . هامح ىلإ علطتم . هللا راتساب

 امهادحإ . هسفن تالاح نم نيتفلتخم نيتلاح يأ ناويدلا اذه نم نيجذومن هل انرتخا دقو
 . هللا ىلإ امهيتلك يف هجتي - ةيسح ةدقو ىرحألاب وأ - ةيفطاع ةمزأ ىرخألاو ةيركف ةمزأ

 هيتلاو ةرهاقلا ةرورضلاو ديقلاو طوبملاو ةلقللا دض عارص .. مئاد « عارص » ف هنا

 . رولا ملاع يل قالطنالاو « ةلقثلا هذه نم صلختلل ةمئاد ةلواحمو .. فارحنالاو
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 .. «ةيرشب » ةلواحم

 ققحی نأ لواحی - ملسم رشب وهو - هنکلو .. عنصت الو هيف لاعتفا ال .. رشب وهف
 .. هللا ىلإ مئادلا علطتلاو ٠ مئادلا عارصلا اذه نوكيف « هسفن تاذ يأ مالسإلا

 ! مالساللا یھ ه ةمئادلا ةلواحملا هذهو

 هب تح اس ةربحبل أ يف مثٹو

 اهعادیاب ًاذوحلأم تحصف

 هيبان ةرذ اف يکرت

 ىلا همالحأ يو ‹ ةديازتملا همالآ يل ركفلا هنإ .. ةيركفلا هتمزأ هجاوي رعاشلا وه اذه

 لوهجملا دغلا ينو « هراتسأ نم ًائيش فشكي الف هيلإ علطتي يذلا بيغلا ينو .. ققحتت ال
 فشكني الو بيغلا راتسأ ين دغلا ينتخب اذامل ؟ ملأت اذا ؟ اذال .. ةريحلا هكلمتتف .. روذحلا

 ؟ يهتني ال يذلا علطتلا اذهب ًابذعم هتايح يضقي اذال ؟ مالحألا ققحتت ال اذال ؟ هنم ءيش

 .. توكلملا ين هراكفأ هب حبست هتريح ينو
 نوكلا نع هيف لصفني هيت ىلإ لوحتت ال هتريحف .. هحور يف ءافصلا مئالع ىدحإ اهنإ

 نم هحور هب جرح اعإو .. قيرطلا ماعم نم ملعم ىلإ هيف يدتهب ال دورش ىلاو « هللا نعو

 . ناوكألا ملاوع هب حيستف . هريمض يف ةتبانلا ةريحلا هتقلغأ يذلا هتاذ نجس

 داکت اف . ریبکلا نوکلا حورو هحور نيب - يرطفلا - بواجتلا عقي ذئدنع .. ذئدنعو

 . نيبيبح نيرحأ نيب ءاقل . ءاقللا اذه ثدحي ىتح نوكلا ىلإ علطتت ةيفاصلا حورلا

 يقتلت نيح ةيفاصلا حورلا اذكهف ! هيلع هتريصب حتفي ! هللا ىلإ .. ءاقللا اذه هلقني مث

 . هيلإ نئمطتو .. اهقلاخ ىلإ علطتتف « امت ريح نم يدتهت نأ دب ال .. ريبكلا نوكلا حورب

 قسنملا عدبملا نوكلا اذه تلح هللا نأ ىلإ ةنينأمطلا .. فاطملا ةياهن يف ةنينأمطلا املإ . معن

 . تالصلا ةعطقنم ةهئات « اهدحو ةيبان ةيرشبلا ةرذلا هذه كلرتي نل « طبارتملا نوزوملا
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 .. ناعبالا ةنينأمط ىهو
 . «ةصق» يه اعإو . ةرولبم « ةيدب رجب » ةروص يف «موهفملا» اذه انل مدقي هل هنکلو

 ! نونفلا دادع يف لحخدت كلذلو .. ةضبان ةيح ةينادجو ةي روعش ةصق
 نوكلا مامأ فقي وهو < ًالثم «وماك ريبلأ» ةبرجت هاجت ةيحورلا ةب رجتلا هذه عضن نيحو

 ‹ ةلص هب هطب رت ال نوکلا اذه ين ًابيرغ هسفن دج و « ءيشب هل حصفي ال « سرخ هدجیف
 زيمملا قرفلا كردن . كلت مامأ ةبرجتلا هذه عضن نيح .. ةلاضلاو مدعلاو عايضلاب سحيو
 ي ةبرجتلا نيب قرفلا « اهداور ضعب دنع « ةيدوجولا » ةرظنو مالسإالا ةرظن نيب حضاولا

 يدتهملاو .. نوكلا ةرطف ىلإ يدتهملا ملسملا سحلا يأ اهتاذ ةب رجتلاو ‹ دراشلا لّلضملا سحلا
 . هللا ىلإ

 رثا ةعأ رض

 < بابشلا رئاث « سفنلا جئاه « ةفرع ةليل فصتنم دعب ظقيتساو .. يشتارك يف ناك »
 . رثك ءارغإ ىلإ ةيسمألا كلت ين ضرعت دق ناكو

 . بلاط وهو سيراب يي ىوقتلا ىلع هتماقإ رک ذ»
 . ىضم ماع ذنم ةليللا هذه لثم يب « جحلا يف هفقاوم ركذو»
 . تاعاس لبق هل ضرعت ام رک دو »

 . ةيلاتلاةديصقلا ًاشنأ « ًامظلا راوآو « سفنلا راوسو ةريحلا ةرمغ يو»
 : « ىركلا دواري داعو ٠ ءيشلا ضعب هسفن تأده . حابصلا جلبني داك الو»

 بابش نم يقلاح اي وجنأ فيك
 يراض بتوتلا فصاع مراع

 يمسج تارد لکب دبتسم

 راطوألا نسماوک زفتسم

 الهج راث « هتېک تمر املک

 يراقو ايعآأو يلقع ىطختو
 « هاوه تحبک ام « هنم انف

 راعتساو ةدحو حومج يف

 رقتسم هنإو « وجا فيك
 ) يراجن ممص يو « ينايک ي

 )١( لصالا : راجنلا .
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا يف

 ينتئول يلا ينيط نم وه
 رادقالا ةسيرف يبتمرو

 راقک ,ېشاغ تاذلا بمال

 ًاعدق ريبكلا يبأ ىدحت دق

 يرابطصاو يڻزعو يئاباو
 ًاداس ترم لاوطلا يلايللاو
 راردملا يعمدو < اداتعو

 يسغن ليللا ةكلح ف يداهجو

 راوغملا يمرعو يدايذو

 يباحص دیک بورض يبالغو

 يراصتناو مهرحدب يزازتعاو
 يادا یمارت دقو ينابثو

 يراخفو یفعب يدادتعاو

Ht *3  

 رايد يف يتفقو حيو اي ها

 رايد نم اهبرت هللا سدق
 الا ًايعس ءامسلا لوه تضحخ

 راحبلا رثإ راحبلا تيوطو
 ءاونألا بخص يف موجنلا تولعو
 راضتلاب انعلا رم ىرشأ ..
 اهابر تللح دقو ينأکف

 ىسفن برتلا ةعيبط نم تق

 راتخملا ةهصضور ف تلح ںح



 يمالسإالا نفلا جهنم

 يلأاکف هراونآ ينترمغ

 راونألا رصانع نم رصنع

 يلوح قرشي تيبلاو - ينأكو
 - راحسألا انس يف دجملا خماش
 یتح مزمز ءام ف يمرج باذ

 يرازا لالخ نم ترط يتلحخ

 يضرأ ملاعم يب حورلا زواج
 يراد ملاوعلاو تاوامسلاف

 يحور حراسم ي مهافملاو
 رارق تاذ ريغ تاحاسملاو

 ًادوجس حال رجلا يق يمايقف
 رامقالا 2 حبس < يدوجسو

 حی رم ءوده < یعسأ يالطناو

 يراربلا يي ةحايس ‹ يوقوو

 نوکس ء لوح جيجحلا جيجضو
 راجحألا ةرأج يعمسبو

ow # 

 يدالجو يم حيو اي أ
 يرادتقا حالقلا نع يب ابن نا

 يرزو حاط هسلثم ي يف موسي
 ٢ يرازوأ ًاددج ىّدرتا

 يبابش نم يتلاحخ اي وجنأ فيك
 يرامد يندب داک دق يبابشو

 يسفن تمملأو يتيوس تن

 راجفلاو ىقتلا نم اہتطحخ

 اهاظل ٍبرحب امم انأو

 يراكفأ ينو یوشی يعولض ي

 . مارحلا تيبلا ي مالسلا هيلع ليعامسا رجح (1)
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 يمالسإ بدا ىلإ قيرطلا ي

 ىسفن ىنا نأ طق مرا م
 ! راغصلا لذ سفنلل ىضرأ فيك
 يرصع ءاوغإ تيفک يڼا ولو
 رارشألا هقلخ ليباحأو

 يرمأ ةهجو رايتحا تیبحو

 يرارق رقتساو تيماستل
 ٹک رت دورثلا يسفن تناکلو

 رایت ي دوعلاک يأ ريغ
 «  م

 وجنآ فيك ياخ اي وجنأ فيك
 يراسا ينستمرلأ ربداقملاو

 يرايتحخا كاذ ناف ‹ اضترن

 رونب كيلإ عزان ينإ

 يراب ماوعلا يف رونلل < كنم

 كئامسأب كيلع مسقم انأو

 رابج نمو « محار نم ..
 هایالخ كتعد نع اط رمت ل

 راہلاو هليل ين « ًاکارد ..
o» 

 مجنلا تفل دق بحسلاو راس بر

 رافقلا ربع نوراسلا راحف ..

 « هاطخ نابتساف < رجفلا رفس

 راصبا الب تدتها اهارف

 ةبهللم دسج ةروس اهلإ ! ناويدلا دئاصق «فنعأ» تناك اعر ةليوطلا ةديصقلا هذه

 .. هحباوکو هطباوضو هباوص نع هب جرح داکت ةفصاع ةلیل ي« اہتبک قیطی الو هنایک اہہ یظلتی
 « تاي رك ذو ًاناجشأ هيف ريثي « هحبك نع هزجعو « ىظللا اذه ريثيو . . ةحئاج ةنتفل هضرعت دعب

 . قاطب داكي ال ًاغنع ًارم عارصلا لعجو « هسفت بارطضا نم ديزت
 تايرغملا هلوح موحت سيراب ين هاضق يذلا هبابش رك ذتب ةحماحلا دسحلا ةروس يف هنإ

 ايب ‹ هرعاشم ةفاظنو هقالحخأ ءاقنب ٹبشتیو « اہلاغیو اہنع فزعی هنکلو « بناج لک نم
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 يمالسالا نفلا جهم

 نيبغار ريغ وأ « ةيرغملا ةنتفلا ةمواقم ىلع نيرداق ريغ « ةليذرلا يواهم ي نوواهني هناوخإ
 ! ةمواقملا يف

 رازوألا نم رهطتي سدقملا مرحلا يف ناك ىضم ماع نم ةليللا كلت لثم يف هنأ رك ذتيو
 حاورألا رمغي يذلا يوامسلا' رونلا عم ريطتو « قرشتو هحور ولعتو

 ةيغاطلا ةنتفلا عزاون نيب عارصلا ةدح دتشت وأ « هسفن ىلع هتروث دادزتف كلذو اذه رک ذب

 ىلإ هترجو مدآ ريبكلا هابآ لبق نم تعق تعقوأ يلا .. نيطلا ةلقث ىلع بلغتلاو رهطتلا ي ةبغرلاو

 امتاذ يهو « ةنتفلا رطاوخ هسفن نع اب عفدي ‹ تايركذلا هذه ي هتليل لظيو .. ةصحملا

 ۰ يو هعدي الأ « ةفمو ةقرح يف هللا ىلإ علطتيف .. هلاذ لحخاد ي رئادلا عارصلا نم ديرت

 تأده دق هسفن نوكتو ‹ رجفلا جلبني ةيابلا ينو ! راهنلاو ليللا هوعدي وهو .. هيف طرفي الأو
 . هللا ىلإ نثمطيو .. ءودهلا نم ًائيش

 ًارطاخو ةوطحن ةوطح .. هتديصق يل رعاشلا انل اهصقي يلا ريرملا عارصلا ةصق كلت
 . نانئمطالاو ءودملا ةظحل ىلا ةروسلا ءدب ذنم .. ًارطاح

 !؟ ايف ةيسفنلا « هحمالم» نم دجن اذام نكلو

 ! بير الب هتلالد اذمهو ! «رئاث ةعارض» اهام امنإو ! ةروث اهمسي مل ًالوأ هنإ
 وهو هسفن ين هعقوب ًاعوفدم « ريرملا عارصلا اذمب ًارثأتم - كش نود - ابتک دق وه مٹ

 نأ نود ةفقو لوطأ هدنع فقو ىنعم يأ .. نكلو .. هريمض ين هعذلب اشاجتسم « بتكي

 ؟ هروعش ي ةججأتملا مالآلا نع ربعي وهو « رعشي

 ! ... مارحلا دجسملا لوح فاوطلاو جحلا تايركذ اهلإ

 ! تايركذلا هذه درسي «ءوده» يو

 ةديصقلا ثلث يهو - هسفن يف اهرثأو جحلا رعاشم اميف رك ذي يلا اهتاذب ةعولعقملا هذهف

 ! عارصلاو ةروثلاب اه ةلص ال ةيضر ةئداه ةيحور ةحبس نوكتف « اهدحو لزعت نأ نكع - ابي رقت
 | عارصلا ةدح نم رعاشلا هب برهم < يروعش ال « برهم » ةديصقلا يف انه اهنكلو

 ؟ ةديصقلا ةيان يأ هتينمأ يه ام .. مث

 يرصع ءاوغإ تسيفك يلا وسلو
 رارشألا هل ليباحأو

 يرمأ ةهجو رايتخا تيبحو
 ! يرارق رقتساو .. تيماستل

 ول هسفن ةرارق يل ینمتی ! هژدص هب قيض هنم رفان هنکلو ! معن .. عارصلا صضوح هنإ

 ! رقتسیو یماستیف .. فارحنالاو ليباحألاو تارشا يفك دق هنأ
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي

 ي یتح هلک هرعش حبطت ¿ رعاشلا حور اب ضيفت يلا ةبذعلا ةيضرلا « ةعادولا » اأ

 إ تالفنالاو عوجلاو ةروثلا تاعاس دشأ

 ! لابقال امامت لباقملا هجولا يهو

 ! لاعتشالاو مئادلا عارصلاو « قرحلا» و « قلقلا » يه ةايحلا ةينمأ نوكت كانهف

 . فيطللا عداولا نثمطملا ءودملا يه ةايحلا ةينمأ انهو

 ` ! يمالسألا نقلا امهعسب رو « اعم مالسإالا امهعسي ناهجو امہنكلو
 ! روركم دحاو عباطب اهلك اهعبطل ىعسي الو « سوفنلل ةيتاذلا قراوفلا يخلي ال مالسإالاف

 هدعاوقو همهافم مداصت ال تماد ام سانلل ةيتاذلا تاسلا ءاقبإ ىلع صی رح هنا ! الک

 .. جهلا ىلع مقتست ىتح اهّدعيو امضوري وهف ةفرحنملا وأ ةرفانلا تاسلا امأ . ةايحلل هطورشو

 ! كانه اهكرتيو

 نع امهالك افرحي نأ نكمب ناك .. عداولا يريمألا عبطو .. حماجلا لابقإ عبطو
 ! مالسإلا

 تالفنالا يف ةبغرو ! عارصلا لجأ نم عارصلا يف ةبغر ىلإ لابقإ دنع بلقني نأ نكع ناك
 . ديق يأ .. ديقلا نم

 1 عارصلا نم بوره ىلإ ي ىربمألا دنع بلقني نأ نكم ناکو

 . فارحنالا كلذ نم امهم لک مصعی « مالسٍالا » نکلو

 ةيح ةكرح ةايحلا يف اوكرحتي نأ سانلل ديري .. فداه عارص ىلإ لابقإ عارص لوحتيف

 عم ءاقتلالا قي رط نع نكلو - رشلاو ةيصعملا قيرط نع ال - مہتاود اوتبثي نأو « ةريح
 . دوجولا سومان عمو ربك ألا ةايحلا سومان

 ةحفاكم ىلع رارصإو ةع رع عم نكلو « ةبذع ةيحور ةحام“ ىلإ يريمألا ةعادو لوحتتو
 .. فارحنالا عارصو رشلا

 ناهجو امو .. يم االس الا نفلا امهعسيف < مالسأالا امهعسي « نيملسم نانوڪي كلذبو

 ! نالباقتم

 روغاط (۳) 1
 ! لاحلا ةعيبطب ًاملسم سيل روغاط
 . حوضولا ديدش هيف حضاو يكودنطا عباطلاو
 .. ءايحأاللو اهلك ةايحلل بحلا .. ضايفلا بحلاو <« ىحورلا ءافصلاو « ةبذعلا ةحامسلا

 ! ءاخالاو ةدوملاو ةبحملا ءانف .. ربكألا دوجولا يف ءانفلاو
 ! ةيبلسلا كلذك .. و
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 . بحلاب ضايفلا هروعشو هتريرس ءافصو هحور فطلف ! ةبذع ةيباس روغاط يف الإ

 ! ةبوذع ةيبلسلا هذه ىلع ىنضي .. ناسنإ لکو ءيش لکل اهلک هسفن هؤاطعإو

 رشلا نأ ىرت الو . هقيطت الو عارصلا بحت ال ! ةيبلس - كلذ مغر - لازت ام اہنکلو

 . ريخلا بناج ىلإ هليمتستو ةيابلا ي هبلغت يا ةدولاو بحلا ريغب مواقب نأ نكم

 رهف « ققحقي ال نیحو ! تالاحلا رثك أ ين الو ةلاح لك يف ققحتب ققحتي ال لیمج ملح

 ىلإ هعفدي الو « هعبط ةيبلس نع هب فزعي ال هنكلو .. نزحلاو ىسألا رعاشلا سفن ي ريثي

 ! عارصلا ملاع يق ةلعتشملا ةقفادلا ةابحلا ةاناعم
 ! يمالسإلا جلا عم ىتلي ال - اذه يق - وهو

 ! هترئاد نم ًاماع جر ال كلذ حم هنكلو

 ‹ اهلك ةيئزج ءاقتلا طقن .. يمالسإلا جهلا نيبو روغاط نيب ةريثك ءاقتلا طقن كانهف

 اذه دودح ي - هعم رك ذي ثيحب « جملا اذه نيبو هنيب ةدوملا طباور داجم ال ينکت اہنکلو

 ! ءاقتلالا

 . ءايحألاو ةايحلاو ريبكلا دوجولا وحن بحلاو ةدوملا روعش يف هعم ىتتلي

 . ةيناسنإلل ليمجلا بحلاو ..
 ‹ ةرورضلا ةلقث نم تالفنالاو « سانلا نيب ريخلاو ةحامسلل ةمئ ةمئادلا هتوعد يف هعم يتليو

 . روتلاو ةقالطلا ملاع ىلإ قاللعنالاو

 ! ةايحلا هذه ي ناسنإلا رودو « ةايحلل اهروصت ةقيرط يف كلذ دعب افلتحخا نإو

 قوسلا ىلإ ةلحر

 . لازت ام رنا ىطاش ىلع يلا قوسلاو . دعب مت مٺ مويلا

 . عاض دق يارد رحاو ‹ ددبت دق يموي نوکی نأ تفح دقل

 . ءيش لک ينبلسي م يظح نأل « ايش كلمأ تلز ام ينإ . يحأ اي ال . ال . نكلو
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 ءارشلاو عي بلا ىهتنا نآلا

 . نيفرطلا نم يتليصح تعمج دقل
 . تيبلا ىلا يندروع تقو ناح ناللاو

 ؟ كتبيرض بلطتفأ . سراحلا اهبأ ٠ نكلو
 . ءيش لک ينبلسي م يظح نف « ايش كلمآ تلز ام ينأل . يأ اي فخ ال

 # ¥ چ



 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ين

 . ةفصاعلاب رذني حيرلا نوكس نإ
 . ريخلاب رشبت ال برغلا ي ةمهجتملا بحسلا نإو
 . حيرلا رظتني نكاسلا ءاملاو

 . ليللا ىنكردي نأ لبق رهنلا ربعأل لورهأف انأ امأ
 ؟ كرجأ بلطت نأ ديرقأ « ربعملا بحاص اي نكلو
 . ءيش لك ينبلسي مل يظح نإف « ًاتيش كلمأ تلز ام ينإ « يأ اي لجأ
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 . ذاحشلا عبرت قيرطلا بناج ىلع ةرجشلا لالظ ينو
 ! ءايحو ءاجر هينيع يو يهجو ي قدحي هنا ! هافسا او

 . ءيش لک ينبلسب م يظح ناف ء ايش كلم تلز ام ينإ يآ اي لجأ
3# 3 ¥ 

 . رجشلا قاروأ نيب بحابحلا قلأتو « قيرطلا رفقأو ‹ ليللا مالظ دتشا دقل
 ؟ ةتماص ةصصلتم تاوطحخ ين ىعبتت نم اي نوكت كاسع نم
 . یحابرأ لک یم قرت نأ دیرت كنإ . تفرع دقل « هآ
 ۰ ۰ ! كنظ بيحخأ نل

 . ءيش لک ينبلسي مل يظح ناف « ايش كلمأ تلز ام ينأل

 س # 

 . نيتغراف نيديب ليللا فصتنم دنع لزنلا تلصو

 . قوش كينيع ينو « تمصو ةظقب ين نيرظتنت بابلا ىدل تنأو

 . قاون بح كعفدي « يردص ىلإ ترط ةلجو ةروفصعكو

 . ءيش لک ينبلسيو ينعدخب م يظح ناف . يم ًايقاب لزي م ًاريثك ًائيش نإ . يها اي هآ

 ‹ هتحامسو هفطعب نوكلا عسي « فوطع دودو بلق يف ةلحر اهنكلو قوسلا ىلإ ةلحر اهنإ
 ! قيرطلا عطاق صللا حم ىتح « هيف صخش لكو ءيش لك عم ةدوملا بواجج بواجتيو

 الو ةليمج ةحام يهف ! قارتفالا طقنو يمالسإلا جهلا عم ءاقتلالا طقن ودبت انهو
 ملاح تنأو ةظحل كبجعت دق ! ؛«ةيرشب» ريغ رعاشم كلذ عم ايف حملت كنكلو . كش

 ا ناسنإلل لماكلا «راطالا الم ل اہنکلو .ء توكلملا ف حست



 يمالسإالا نفلا جهنم

 : روغاطل ىرحلا ةديصق هذهو
 .. احرف يباق صقريف نافلا ىلع يبغي رفصألا رئاطلا نإ
 . ًاعيمج انرورس رس وه اذهو « ةدحاو ةيرق يف ًاعم نكن

 . يقيدح راجشأ لظ يف ايعريل ناللدملا اهاامح ءيڃن
 . يعارذ نيب امهلمحا يريعش لقح يف امهقيرط الض ام اذإو
 : عيمجلا هفرعي يعساو «اناجنأ» ارم نومسیو « اناج اح ١» انت رق مسا

 . «اناجمار» وهف يه اها اأ

 . دحأو لقح اناصقيو

 . مهتقيدح يأ قيحرلا نع ثحبيل بهذي انتقيدح يف عمجتي يذلا لحنلاف
 . محتسن ثيح ىلإ رايتلا اهعفدي رها ين طقاسنت ينلا مهراهزأو
 . انقوس ىلإ مموقح نم بلح ةفاجلا «مسكلا» راهزأ لالسو
 ¢ حيمجلا دف رعب يم” او ( اناجما» اترې نومسو «اناحتاحخ » انتی رق مسا

 . «(اناجمار» وهف يه امسا اا

 . «وجناملا» راهزأ ةحئارب عيبرلا مايأ يف قبعي ازنم ىلإ يدؤي يذلا قتيرطلا نإ
 . انلوقح يف بنقلا رهزي عمجلل ًاحلاص نوكيو مهناتك رذب جضني امدنع
 . ةثلأالتلا ةرظنلا سفنب انل ثعبت مهخوكل مسبت يلا موجنلاو
 . «ماداكلا» تاباغ اندنع شعنت مهضا وحأ الع يلا راطمألاو
 عيمجلا هف رعب يمساو اناا » انرہم نومسیو « اتات احن » انتی رق مسا

 . «اناتار» وهف يه اهم اما

 هحورب شيعي ناسنإ . « ناسنإ» فطاوع نع ربعت . ةبذع ةفيفش ةفيطل لزغ ةعطق اهنإ
 ! بي رّقلا سحلا عاتم ىلإ ةظملتملا ةظيلغلا سحللا رعاشمب الو ء هدسک ال ۽ ةفطاعلا هذه ي

 ىلإ « ةرورضلا ملاعو « دودحلملا ضرألا ملاع نم ناسنإالا لقنت يلا ةعشملا ةفرفرلا كلت ايفو

 ساسحالا نع بلقلا ةفطاع هيف لصفنت ال « لماكتم دوجو اهنكلو ٠ بح « ةظحل ١ اإ

 . لاصفنا الو ضراعت الب تقولا تاذ يئ هلک دوج ول اب هبلق لصت لب <« بسحف هتبیبح بلقب هبلق لصت ال یب رقلاو ةدوملا جئاشوو < ريكلا نوكلاب



 نيسحلا تنب ةنيكس )٤(
 نوكت ال وأ نوكت رومأ ين نويع تمانو نيعأ ترهس
 نوكيام دغ ف كيفكيس سسممألاب ناك ام كافك ابر نإ

 ةفوصتم تناك دقو ؛ "امنع هللا يضر نيسحلا تنب ةنيكسل نابوسنم نايب ناذه
 . هلل هلك نايك حتمتو « هلل قلطملا ملستلا لالخ نم شيعت

 يف جذومنو « اهلك ةيسفنلا امتايح خيرات ! ةايح خيرات امهنكلو .. نادرف ناتيب امو
 ! هللا هاجتو « ردقلا هاجتو <« ةايحلا هاجت ةيمالسالا رعاشملل هتاذ تقولا

 «نوكت ١ رومأ نم .. لوهجملا دغلا نم سجوتلا يأ مهتايح نوضقب سانلا نم اريك نإ
 فلتب يذلا رمدملا قلقلا دح ىلإ سانلا نم ريثك دنع سجوتلا اذه لصيو . «نوكت ال » وأ
 ؟ نكي م اذإ اذامو ؟ ناك اذإ اذامو ؟ نوی ال ما اذک نوکی له . ةايحلا دسفيو رعاشملا
 مهو « سجوتلاو قلقلا ين ميتقاط نوددبي ‹ تاعقوتلاو ضورفلا هذه يف ةايحلا نوضقيو
 . دادعا نم هبلطتت ام امن وهجاوي ةيعقاولا قئاقحلا الو « هيلإ نودنتسي يذلا نيقيلا نوكلعب ال

 نع - ةصاخلا اب رجم نم - مهاہت . ناعالا ةقداصلا ةملسملا ‹ ةفوصححملا ةرعاشلاو

 ‹ قئاقحب - ةصاخلا ةب رجتلا هذه نم - مهاهتو . باصعالل رمدملا ةايحلل دسفملا قلقلا اذه

 . هللا ىلا هتحايس ين ريبكلا امبلق اهاَّقلت
 نوعنصي اذام ؟ بارطضالاو قلقلاو سجوتلا نم مهنويع مانت ال نيذلا كئلوأ عنصي اذاف

 ؟ باصعأو مهتايح يأ ردقلا عقو نم سجوتلاو قلقلا فف له ! هنم ًائيش نوريخي له ؟ هللا ردقب
 . هيلع نيلكوتم « هيلإ مهرمأ نيملسم <« هللا ىلإ نينئمطم < منيعأ مانت نيذلا كعلوأو

 ؟ نانئمطالا مهرضي له ؟ ملستلا مهكلب له # مهب ةايحلا عنصت فيك

 يف امل معط الو ةايحلا نوشيعيو ‹« مهباصعا نورمدي كئلواف ! سكعلا هنإ ! الك
 ثادحأ نم ئيش ریغب ال ناک نإو « هلل ملستلا انيب .. ءيش ال ي مہتقاط نوددبیو « مہسوفن

 ! تارسح بهذت الو سايلا يواهم ي سفنلا ىواہتت الف ! سفنلا ي اهمعط ريغي وهف . ردقلا
 هتهجاو امأ برطضيو عزجم و قرفيف لوهجملا دغلا نم مويلا سجوتي يذلا ناسنإللا اذهو

 ناک ام هافک يذلا وه هللا سيل وأ ؟ شاعو اہنم ا فيك ؟ ٹادحأو ثادحأ سمألاب

 ؟ سمألاب ناک ام هافک امک هایإ هیفکیف دغلا رمآ نم نوکی ام كلذك هل عدي الفأ ؟ سمألا

 .. هاضر ىلإ ًاعلطتم هباحر ين شيعيو .. هلل اهلك رومألا مّلسي .. ملسملا سحلا اذكه هنإ

 . ةايحلا ي هتنينامطو هنماب قلقلا سجوتلا بهذي الف < هتياعر ىلإ نثمطيو

 . اهلئاق نع رظنلا فرصب اهعوضوم

Y 



 يمالسإلا نفلا جهنم

 يمورلا نبا )٥(
 بلاطلا ضفرب ينارغأو لإ ىنخلا هرك ام رافسألا ينصقاذأ
 بغار بغرأ ءارثاالا ٤ تک ناو ھاز دمزا ءار ف تحبصأف

 بناج لک نم رففلا هأتأ ريفف هناف نجوا صرح اذ ا حار ن نمو

 بيياغملا عالطا ينايعأو .. يوق امهالک .. بهرو بغر ينعزانت

 بطاعملل ةبهر الجر ترحأو ةبيغر يف ةبغر الجر تمدقف
 بقاوعلا نود هللا بيغ راتسأو اهزاضم وجرأو ىسضفن لع فاحخأ

 ! بهاذملا دعب تاياغلاو نيأ نمو 0 ٠ يهذم لبق يتسياغ ينيري نسم الأ

 ىهف « يبرعلا بدألا ين ىمورلا نبا هب رهتشا ام فصولا ةقد نم امف تايبألا هذه
 . ةقيقدلا ةيسفنلا تاجلخلاو رعاشملا فصو وأ تاسوسحملا فصو يأ ءاوس ةزرابلا هتيزم

 نفلا جهنم - اهنم نيريخألا نيتيبلا ين - ىتلت املأل ةصاحخ ةفصب انه اهراتخ انكلو
 . لوهجملا « بيغلا » ماما « ناسنالا» فقوم ریوصت ي يمالسإالا

 ٠ ةيحان نم فصولا ةقد ي لثمتي ىف لامج نم هلمحت ام لك ىلع « ىلوألا تايبألا نإ
 ةظحل ةظحل اهعيتتنف <« رعاشلا انل امبكحي ةيروعش ةصق اهنأك ةعباتتلا سيساحألا « درس » يتو
 ةباجتساو عسوأ ةحاسم انسح يف تذختا دقو ًاعيمج اہتايئزجم ملن یتح ‹ روعش رثإ ًاروعشو
 ةصاخ رعاشمل ًافصو نوكت نأ ىلع ديزت ال - ينقلا اطامج مغر - تايبألا هذه .. قمعأ

 ىمالسالا روصتلا تاءاحياف . ةيمالسإلا ةعيبطلا ىه تسيل ةصاحخ ةعيبط روصت « ام » ناسنأال

 ابنا .. ةرطاخعملا ىلع ةيفاعلا راثيإ ىلإو « ددرتلا اذه لك ىلإو « قلقلا اذه لك ىلإ وعدت ال
 . ةَملقلا ةزفوتملا ةسجوتملا ةعيبطلا . ةصاحخ « ىمورلا نبا» ةعيبط

 : لاق اذا یتح

 بقاوعلا نود هللا بيغ راتسأو اهزافم وجرأو يسفن ىلع فاحاأ
 ! بهاذملا دعب تاياغلاو ؟ نيأ نمو ٠0٠ يهدم لبق يتياغ ينيري نم الأ

 « هلک « ناسناالا» ا ام ناسناال ةصاخللا ةلاحلا كلت نم انلقن <« فالذ لاق اذا یتح

 . روتسملا ردقلاو لوهجملا بيغلا نم هفقومو
 ةعسأ و ةلمن یھ ژو

 ف رظنملا حتفني .. ةحوللا ىلع انمامأ هارن نيعم صخشل ةصاخلا تاجلخلا عبتت نه
 مامأ ًافقاو .. «ناسنإالا» لكو ةايحلا لك لمشت ةحيسف ةعقر ىلع لطت نحت اذإف < ةلطحل
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 . هيلت يلا ةحفصلا أرقي نأو « هءارو ام ىلا هرصبب دت نأ ًادهاج لواحي ء لدسملا بيغلا رتس

 تاياغلا تاو ‹ ليبس كلذ نم ءيش ىلإ سيل نأ كردي ىتح « فرشتو ةفه ين علطتي لظيو

 ! ليدبت نم اه سيل معقاولا ةقبقح هذهف . كلذ فالخ نوكت نأ نكع الو « بهاذملا دعب
 امثال < لوزتح ال ىلا ةحيسفلا ةعقرلا ىلإ < ةدرفملا ةربغصلا ةدودحملا ةعقرلا نم لقتنن انه

 ۰ . ريبكلا لماشلا نوكلا سومانب لصتت
 يف اب ييتلتو « ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل ةيمالسإلا يهافملا دحأ عم يبتلن كلذك انهو

 ةيناسنإ ةب رجس لالح نم ءىجت امن او ‹ ةيفسلف ةروص يف ةرولبم انيلا ءىجن ال ىهف « نفلا قاطن

 ةغلب ال ةيسضتلا رعاشملا ةغلب ةب رجتلا زربي « سفنلا تاجلخل ينفق فصو لالخ نمو « ةيح
 ٠ . دي رجتلاو نهذلا



 ةر سماد ةَصقلانم : ايا

 جلا الع قبطني - ريبعتلا ناولأ لكك < ةرطاخلاك . رعشلاك - ةيحرسملاو ةصقلا
 - ةلماكتم - دعب دجوت مل اهنأ يهو « اهيلإ انرشأ يلا ةقيقحل ا الع قبطنتو . لبق نم هانحرش يذلا

 نحنو - انه انعسي الو .. قيرطلا ىلع لدت ريكاوب منم تدجو نإو . يبرعلا بدألا ي
 حاملا زيحلا حم بسانتت < ةريصق ًاصصق راتخن نأ الإ - ريكاوبلا هذه نم ةلثمألا رات

 باتكلا اذه ين ةلثمالل
 انرتخا يتلا بابسألا سفتل - انراخا مث . ةريصقلا ةصقلا نم ًاجذومن انه انرتحا دقو

 جملا عم ًايئزج ءاقتلا يتلت « يدنلريإ بتاكل ةيحرسم - رعشلا ين روغاطل حذامت اهلجأ نم
 . يمالسإلا

 )١( سرض ةصق ٩
 ةلماك ةعاس « ةموتكم ةقيض ةرفز رفز « ثلثلاو ةنماثلا ىلا ريشت هدي يف ةعاسلا تناك

 كانه تعاض ىرخأ ةعاس نم رثكأو  دعقملا اذه قوف سلج ذنم توطنا قئاقد رشعو

 . ةهرب هيئذأ دشت ةراترلا ني رظعنلا تاملك < ليقثلا راظتن الا تمص يف ةرواجملا ةرجحلا يف

 ةريغصلا ةعاسلا يي رظني داعو ....! ثيدح تاهاتمو تمص تاهاتم يف هراکفآ وتت ہل

 تمثس اہنآ دب ال « ةعاس ثلث نم رثكأ ذنم اهعم هدعوم تاف دقل . همصعم لوح ةفتلمل

 : ةدّوت يث لمعب ًائداه لظ هنكلو بيبطلا هحمل ... ههجو ماغو ... ةبضاغ تبهذو راظتنالا

 ضيفخ توصب مغمغو ةمراصلا هتامسق اسك ةماستبا فيط ناك ناو ريغتت مل ةئدالا هحمالم

 : ءودملا قيمع
 , لع دعب دوعت مث .. قتئاقد ريغ ةليللا قبي م ٠ تناه -

 ! سرض لجا نم ةعبار لب ٠ ةيناث ةرم ! دعب هتني ملا !؟ دغ دعب
 ىتح ةئدهم ةدام هل عضنس .. لازي ام ساسح سرضلا بصعو . ًاليلق ربكأ بهذلا -

 . , . وشحلا لبقي نأ اتو عيطتسپ ابر . دغ دعب
 نوحشم يقوو . ةريثك االامعا تيغلا دل .؟ الثم جنيب - ةلبللا هنم يهتنن نا لكم الا -

 . ةلصاوملا لمتحت نأ تعطتسا ول . لواحن -
 .. قييض يف وه نعذأو ء دعقل دنسم ىلع هناكم لا هديعي هسا ب فلسا

 ةلآلا تراد مخلا نوكسلا يلو « هلمع بيبطلا لصاويل هف حقو ءارولا لإ هسأر ىلا -
 ‹ ةميقتسم «‹ ةططبم . ةلطتسم < ةريدتسم .٣ةببدم . ةرثك ةريخص تالا ... ديدجح نم

 )١( عبطلا تحت ةريصق صعق ةعومج نم بطق ةديمحل .
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 ًاماها هرعي مل يذلا ريغصلا نئاكلا اذه لوح رودت هف يف تلحخد اهلك « اهصحي مل « ةينحنم

 مغر ًاضيأ بيبطلا هجو نمو ههجو نم ببصتي قرعلا .. هدوجوب رعشي من لب « لبق نم
 . هلمأتي بيبطلا هجو ين قدحو ... ديعبلا نكرلا يف ةرثئادلا ةحورملاو نيتحوتغملا نيتذفانلا
 : تامسقلا دهجم ‹ حمالملا نكاس . قرغتسم وه مكل .. قافشا ةباحس هرعاشم ىلع تنارو
 « ءاحرتسا ةظحل ىلإ نيبعتملا نيقاسلا نينحو « نيمدقلا نم دعاصتملا مل الا حيحفو « ةليوطلا ةفقولا

 . تامسقلا كسايملا بلصلا هجولا ةحفص ىلع الاكم رفحتو ةدماص طوطح ي دعاصتت

 فظن « ديدج نم رفحي مث « سیقي « فظني « رفح . هامدقو ًاضيأ هانیعو « نافکت ال هادی
 ناوصلا الت كانه تالآلا ... لعب ال « دوعيو دوعيو دوعي مث « ديدج نم سيقي « ديدج نم

 نيب دادرتلا لم ال « روبنصلا راو ريغصلا يماخرلا فرلا ىلعو دعقملا لوح انهو « ريغصلا
 اهريغ لحدأف داع مث « هف يف اهلحخدأ ةلآ مكو « هدي امتكسمأ ةلآ مك .. كانهو كانهو انه
 دح ريغب رباصلا لجرلا اذه نكلو « ايصحي نأ عطتسي مل « ديدج نم اهداعأ مث « اهريغو
 !! لمي م

 تالآلا اهرفح ين تدهج يلا ةريغصلا ةرفحلا يأ ةريغصلا بهذلا ةعطق لحخدأ نيح

 ي لب « هه محل ي « هف ي رشحنا دق ًامخض ًاقوزاخ ناك سحأ .. يعو ريغب خرص
 ‹ هف قلغب نأ دیدج نم لواح .. اهعلتباو هتهاب كسمأو هسفن نم لجح « هنيع باصعأ
 ! ليحتسم <« ال .. هتاردق نم قبسأ تناك ةحرصلا نكلو

 ` ءوده يب بيبطلا باجأو

 .. ىرخأ ًامايأ هعدنل .. هقيطيل بصعلا هيف حي رتسي تقو نم دب ال -

 هتخأ تناك نیحو سرض مالآ نوکت فیک فرعی مل ‹ لبق نم ًادبأ كلذ برجي

 هف لحاد ةريغصلا تانئاكلا هذه شيعت ىتم ذنم .. روصتلا كلم نكي مل همامأ تارم ملأت

 « برشی وهو . لکأي وهو ! اهدوجوب هرعشت نأ نود ‹ ةظحل لك هيف كرحتت ! تمص ين

 نيبو هنیب سمه نیح یتحو « هقیر علتبی نیح یتح لب « ًایهال كحضيو ثدحتي وهو

 یتح ًامانها اهرعي ملو طق ایف رکفب مل ..! رومألا تایربکب اہنع ًالوغشم ناک ..! هسفن
 قرشم ناك ءاسملا كلذ ين ! اهدوجو ةماخض نع توربج لكب تنلعأ نيح ءاسملا كلذ ناك

 . تاقيدصلاو ءاقدصألا حرم نيب ء ةلشلا طسو ةبخاصلا ةرہسلا ين نوكي نيح هتداعك بلقلا

 مهلك « بابش مهلك « عيبرلا رهزك ًاحتفتم رودي ثيدحلاو « ًمساب ًاذيذل ماعطلا ناكو
 ف نوشقانتيو نوثداحتي ةعمجلا ةليل مهعمجت « نويفحصو ءارعشو ءابدأ مضعب « نوفقثم

 . نوهليو نوعتمتسيو نودعسي « نوكلا رومأ مظعأ
 قرغتسا دق رمقلا قوف ناسنالا طوبه نكلو « داتعملاك ًابعشتم ةليللا كلت مهثيدح ناك
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 .. ةرهابلا هتاردقبو ناسنإلا راصتناب حوفت مت داعس تناك ثيدحلا ايانث نمو . ماتهالا مظعم

 . . ايكي رمأ رمقلا ىلع طباه لوأ نوكب نأ كش نود هءاسأ <« ًامجاو ناک مہنیب نم طقف دومحم

 ةداشم تداكو « اكيرمأ ةايحبو ناسنإلا ةايحب فته دقل ‹« ةياغلل ايشتنم ناكف دي رف امأ

 هنإ القاق دی رف رذتعاو . امني تحلصاق ةيماس تلحدت نأ الول دومحم نيبو هنیب بشنت

 هفيلات يت تأدب ةأرملا نع باتك ةمدقم مهيلع رقت ةيماس تذح ..! دومحم ظيغيل حزع

 دعت اپ ًالئاق لمحجلا ضعب ىلع ىفطصم ضرتعا .. (ءارولا ىلإ دوعي نل نمزلا) ناونعب
 يي يضملا ىلع ةيماس عجشيو ةرارحب ةركفلا نع عفادي دوسحم قلطناو « هتلا ىلع حيرص

 ! ةباتكلا

 حاولا هناك د مر ۽ یشعصم نکلو . رج ركفلا هضفري ام ةيماس ثيدح ي نكي مل
 الاز ام هاوباو « ةينيد ةعامج ىلإ يمتني ام اموي ناك « ةريثك ةيعجر راكفأ هبلق يف شيعت

 كلت نم رثكلا هسأر نم لتسب نأ ريرحتلا سيئر ريبكلا هذاتسأ عاطتسا دقل .. اہف نیوضع

 ًاريخأ هنكلو ..! اب ًاسبلتم لازي ام هبلق نكلو . هعم سمخلا هلمع تاونس لالخ راكفألا
 .. ةليللا كلت ين هعم تناك .. كش نود هراكفأ ةيقب لدعت فوسل . ءايلع هتقيدص نم جوزت

 . ةليللا ةنتف ناك ءاضيبلا امترشب قوف حوتفملا نك ادلا قرزألا املاتسف « ةعئار تناك مكل

 اهملت تناك نوبعلا < ىفطصمل ةجوز يهو هذه بدأللا ةودن رضحت ةرم لوأ يه هذه تناك

 ٠ لجح ةحسم « ةنيفد تاعارص نم تاباحس ههجو ىلع تمسترا دقف ىفطصم امأ . هرشب

 ال يلا هتلواحم نع مني هبارطضا ناک « ةوشنو حرف ةماستبا هوسكت قيض « ةريغ ةضافتنا

 . ًارضحتم ًاناسنإ ودبيلو ديدجلا هركف ين رقتسيل « ةعدقلا هراكفأ نفدل فكت

 تاودألا بخص نم ىللعأ مہتاکحض تاوصأ تناك ةدئاملا لوح عيمحلا فتلا نيحو

 لالد ين هيتت يهو ىهشأ معانلا اًتوصو ءايلع هجوو ًايش ماعطلا ناك « مهيديأ يف ةيندعملا
 ةبعادملا ةثيبخلا تاكنلا تناكو . ىفطصع اهجاوزب ءافتحا اهلك ةليللا تناك دقف . سورعلا

 مهلمحيو هلك وجلا الع يهاللا حرملا ناكو « حرم حورب ةقرشم اهاقلتتف كانهو انه نم قشارتت
 . شعلا تاعارصو ركفلا لاقثأو لمعلا بعاتم قوفو عقاولا قوف

 . درابلا محللا نم ةعطق غضعب وهو هف لحاد مطحت دق ًالئاه ًائيش نأك سحأ . ةأجف

 سرض دعبا « ريخالا هسرض ناردج دحا وه مطحت يذلا ناك .. جعزم ملا قلطنا هرثإ ىلع
 دمخ نأ لواح « هثيدح لمكي نأ ًاضيأ عطتسي ملو . ماعطلا لمكي نأ عطتسي ملو . هف ي

 . تيبلا ىلإ ًادئاع ءاقدصألا رداغف حلفي مل هنكلو قيرط لكب ملألا
 لك <« ملألا ةبخاص ةحربم ةليل اهاضق « ةليللا كلت ًابيبط دج ملف ًارخأتم تقولا ناك

 تماصلا ريغصلا نئاكلا كلذ اهقلطأ يلا ةفصاعلا ةدهده ين حلفت مل اهكلع يلا تانكسلا
 هدوجو ًاتلعم هسأر مطحي جئاملا شحولاك « ىعفألا ليلص لصي رابجلا درام لاك قلطنا « ًامود
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي

 اهرثإ ىلع < ةئداه ةفيفخ مالا هف نم ديعبلا عضوملا كلذ ين تشعبنا تاونس ذنم .. هتوربجو

 . كانه هنآ وه يسنو « نكسو كانه رقتساو قفرو رسي يف اتو ريغصلا نئاكلا اذه تبن
 ةليل راثا لمحي ناك ًامود كحاضلا ههجو « نانسالا بيبط ةدايع لحدي ةرم لوألو

 مضي ًائفطنم ًانك اس ادب ةمسبلا قرشملا هفو« عجوملا ملألا قراطم تحت ناتلباذ هانيع « ةسراق

 تاملكلا جارحخا كلم ال هتحاصفب هل دوهشملا ‹« قيلطلا هناسل ! بيرغ « ديدج ملاع ىلع هيتفش

 نقتحاو مروت ‹ هلوصا ىتح هتقراخا دق ةمومسم ةعيفر ةربا ناك ةكرح لك نع زجاع « ةليزملا
 ناطيش دي هتسم امنأك بيرغ ملاع ىلإ لدبت دق ءيش لك . باذعلا نم ةعطق رخآلا وه ادغو
 رمألا كلذ قدصي دكي مل !؟ سرض رادج نم ةريغص ةعطق لجأ نم اذه لك .. قرام
 ! بيجعلا

 بيبط دنع ىلوألا هتسلج تناك ! ةرم لوأل « سأرلا يطأطم بيبطلا ةدايع ىلإ ىشمو
 لوخدلا تبوانت اهصحي مل ةديدع تالآ « ديزت وأ تناك ةعاس « هل جاعزالا ةغلاب نانسألا

 قامعأ يل صوغت امنأك رفحتو رفحت توصلا ةبيترلا رفحلا ةلا « كارح ريغب حوتفملا همن ين

 بوانتتو « ديدج نم رفحلا دوعيو .. رابغ نم ةليلق تارذ يه اذإف تالضفلا لقنيو ! لبج
 ! بيرغلا ماعلا يف اهلمع ةريغصلا تالآلا

 ايف لوجم ءاجرألا ةعساو ةهدر هف نأ هيلإ ليخ « هقيطي داكي ال . روم فصوي ال ملأ

 تألم ىتح همامأ ةروصلا تمسجتو « ةديعب قامعأ ىلإ صوغيو ءيش لك مطحي « لوعم

 ين ريغصلا هسرض ليختي نأ لواح ! ةقيقحلاب هروعش ديعتسي نأ ًاتيمتسم لواح .. غارفلا
 روغلا ةقيمعلا ةعساولا ةهدرلا ةروص « ىودج الب لواح ! ريغصلا هسار يب ريغصلا هف في وجت

 ضمخملا هرصب مامأ ادب دقف « هتاذ وه امأ ..! هينذأ مصي رفحلا ةلآ نينطو « نيتقلغملا هينيع الم
 ادب لوطلا طرفملا هبيبط ىتح ! ةرئاغلا ةعساولا ةهدرلا هتعلتبا اغنأك مجحلا ليثض « ًاريغص

 ال ..! ههجو نم ببصتت يلا قرعلا تارطق تحتو « هداهجا ين ًاقراغو رغصلا ين ًاقرغم
 ! قالمعلا هسرض ريغ . هسأر ريغ « هف ريغ ریبک ءيش

 وهو « ثدحتي وهو « برشي وهو « لک أي وهو ! لبق نم هب رعشي مل فيك « بجعو

 قشی وهو هل هبي ل فیک ..! ةرهابلا هتاردقو ناسنإالا ةماخض يف ركفي وهو ! هقير علتبي
 نأ نود ةبيجع ةنينأمط يف ًاخسار ًاخماش رقتسيل تمص يف نك اسلا محللا ايانث ي هقيرط
 يف كانه وه ةظحل لك !! هتايح لدب يذلا قالمعلا اذه « روعش هل هبأي وأ نيع هظحلت

 ‹ هباصعأ ي « هروعش يف . هف يف انه وه ةظحل لك ! هاوس ركف لك وحم هركف قامعأ

 وه امن أك املوح مالا قلطي وهو « اهلطعم وه « امف وه ةكرح لك « هدسجو هسأر لك ي

 : ًاماعط مضقي نأ كلعب ال ! ةايحلا ريسم وه اعنأك ! ةايحلا يف ام مخضأ وه اعأك « ةايحلا

 « تاملكلا جرخيل هناسل كرحي وأ هقير علتبي نأ عيطتسي ال لب « ًابارش علتبي نأ عيطتسي ال
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 يمالسألا نفلا جهنم

 ًاعبع هدجم ةرم لوأل « تمصلا كلم دعي مل .. تمصلا ىتح !! ناسنإلا ةردقك ةخماش

 دوي لب . انه هعضيل انه نم هعفري ول دوي : هم ي هناسل لمحب ءوني ةرم لوأل ! ًاليقث

 يلا تاملكلا « تاملكلا لمح نع ناسللا اذه زجعأ ام ! تاملكلاو ..! انه نكي مل ول

 ! ناسنإلا ةمظعب هباجعا لك ةخماش ةقالط ين اهلّمحو اهب هات

 رمألا اذه ي ركفي مل فيك ! اهدقعأ امو ماعطلا ةيلمع قشأ ام !! ماعطلا ةيلمعو
 . ةايحلا قافأ ىلإ قلطني مث ةوشن يلو ةلجع ي هماعط كولي وهو لبق نم ميظعلا

 بيبطلا لواح دقل « سرضلا بلق ي ةوملا قامعأ يف ملأ ةخرص ىلع هراكفآ نم نم جرخو

 امناعاس يث تالآلا ابنعنص يلا ةرفحلا ين عبقتل ةريغصلا بهذلا ةعطق عضي نأ ديدج نم

 ! ةليوطلا
 ٠ يباصعأ يف « يف ي رشحنا دق ًاعشب ًاقوزاخ نأك .. لمتحت نأ نكع ال .. روتکد ای الک

 . هلک یسأر

 . بصعلا أدب ىتح <« مايأ دعب هيلإ دوعن نأ دب ال نذإ -
 .. ءاقللا ىلع اقفتا ثيح كانه ىنم هل تءارتو ‹ تيبلا ىلإ دوعي نأ ىنع « قيرطلا يف

 تقولا رأت دقل « هتعاس ي رظنو .. نابتعت . هيف ناقدحت امن أك ناتعساولا ناوادوسلا اهانيع

 قوتي « تيبلا ىلإ دوعي نأ ررقو <« ةئجافم ةحار هترمغو .. كانه لظت نأ نكع ال « ًاريثك

 | هسفنب قتل م تم ذنم ۲ هسفن عم « هدحو هریرس يف كانه يټاتسي نآ

 هباصعا ادت ةيخر یقیسوم هعقو نأک هحب ري بئادلا ه هوطخف « هیمدق ىلع ریسی نأ ررقو

 قرتخاو .. هحور قلقتو هركف دصت « هينيع مدصت ءوضلاب ةمعفملا تاقرطلا .. اهتاقد ىلع

 .. لينلا ىلع ئداملا قيرطلا يأ ماقتسا مث . ثلاث عم ینحناو « ًاقیرطو < ًاقيرط

 يف . هايملا يف قدحو .. هقامعأ يف ةضماغ « ةرثاغ ةفم .. هسفن دج نأل قوتي مک

 كانه دقرت ةنك اد ةفشك تاملظ إ اھراوغأب ةديعبلا هراوغأ دشأ ام ء ةبيهرلا ةنك ادلا اہتملظ

 ‹ ةمخضلا تانيك املا نينط نيب لمعلاب نوحشملا حابصلا ءارو .. ةرهاظلا ةايحلا ةحرف ءارو

 ةينغلا ةيهاللا تايسمألا ءاروو <« ةبئادلا ةكرحلاو قاروألاو رابخألاو تاليمزلاو ءالمزلا نيب

 يف دوجولا ةقارشاو هتاعلطت لك ءاروو ءاجرلا ةحرفب قرشملا ىنم هجو ءارو .. تاينمألاب

 فتليو نيفدلا اهرس يأ قرغيو تاملظلا هذه ين صوغي نأل اذال يردي ال « نآآلا وفه « هيلق

 نأك « ركذي ال .. يردي ال ... ىلإ نينحلا هرمغي .. ضومغلا ةحل ين ةديعبلا اهايانح يف

 ًايجش ًانينح نكلو <« هنول زيم ال « هك فرعي ال . ضومغلا ةملظ يف دقري ًاقيحس ًايضام

 . هيلا هدشی
 هرك ذتي ملو نآلا اذامل .. هل ىعءارتي ةيملحلا ين عساولا ميدقلا مهنيب يل ٠ هتدج هجو

 . ةريغص ةداجس ىلع سلجم <« بيهم ضيبأ رعش هلوح ضايبلا عطاس ضيبا ؟ ديعب دما ذنم
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا يف

 هنکلو <« ريخصلا ه دسج هل رعشقي بيهم بيهر « همهفي ال ءيشب مهمهت اہترجح فرط ي

 .. جرح ريغب وهلي وهو هتقيدحو عساولا تيبلا تارجحو .. عمسيو عمسي هيلإ ادودشم لطظي
 يذلا هتاذ وه ‹ وه تاك له .. لوهجملا قامعأ يف ًاقراغ اذه ليوطلا هتايح طح ناك اهتقو
 « دی هنأ سحاو رولح رغبو ماس ءاثب هنأکو امھلصفی ًاکیمس ًارادج ناک !؟ نآلا وه

 ءاقلتسا ين رئاخلا هم ىقلأ « شيئركلا ىلع ةرثانحلا ةليطتسملا دعاقملا هتاه نم دعقم ىلعو
 .. ىطخلا عرسأ مث هبرظان مامأ همأ هجو رم قربلاك ةظحل يفو .. قمع ي دېنتو حی رم

 رصأ هنکلو « ايش يردي نكي مل . كانه ناك ةدوع ريغب ةديعبلا ةلحرلا ي مہرداغ موي

 هعزفي ناک ام لک <« دوعت نل اہنأ يردي نكي ملو . اهلبقي نأو اهراوجب دقري نأو اهاري ن

 . ةثجافملا ةبيهرلا تييبلا ةكرحو « ةمجاولا ةتهاللا ةعزفلا هوجولاو ٠ ليوعلا تاوصا وه
 ةرجحلا ةروصو « هترك اذ يف روفحم نيتفحلا لبسملا اههجو نكلو ء دعب ةعبارلا زواج نكي م

 .. ليحرلا دعب ديدج شارفب اہشارف نولدہی مهو
 نطب هايلا توصو ء تفاخلا قيرطلا ءوض يق ًابيهر ودبي هاطح عقو .. ريسملا دواعو

 .. هدسجو « هسأر حاتجت ةريرعشق .. هيلإ اهعرذأ دمت ةنكادلا راوغألاو . تمصي ال بأد يف

 !؟ ریسی لظیُأ یرت
 !؟ یفطصم .. یفط صم تیب ف ةرملا هذه نوکیس .. «ةلشلا » ءال نوکیس دغ دعب

 كلذ ناك « ةلجحملا يي هب ءاقل لوأ رك ذي « رحخآ ًاناسنإ ىفطصم ناك تاونس سمح ذنم

 هنم اوکحض .. قیقر ءایح اهیشغی هحمالم « ًامیسو ًاباش ناک « ریرحتلا سیر بتکم ي
 ًاسح مهفطلأ - فاش ریغب - ناک هنکلو ! یفطصم خیشلا هنومسی اوناکو دعب امیف ًاعیمج
 ىدحإ يف ًاعم اراس تاككملا اذه يفو < هللا دبع هعم ثدحت ةريثك تارم .. ًاقالخأ مهعفرأو

 داکي .. فنعب هلداج هتکلو ةولح ةبوطرب ًامعفم هثيدح ناك ٠ ثيدحلا مهقرغتساو تاليللا
 ىفطصم هباجأو <« فلخللا ىلإ رظنلا يل هعيضن ثقو انيدل سيل : وه لاق « تاملكلا رك ذي

 ‹ هثیدح لک رک ذی ال . اهرمط هنکلو اہنیح هبلق تزه یقیسوم ضبن اہنأک راح تاملکب
 رظنن نكلو . فلخعلا ىلا رظنن نل : لاق « هرعاشم يف رقنت تلاز ام هتاملک ضعب نکلو

 هتوص ناك .. انبولق يف رظننو هايملا هذه ةنكد ينو ءامسلا ين رظنن < انلوح رظنن « انقامعأ يف

 نينح قرقرت هقامعأ يت . .. ةجللا ين تهات اہنکلو « ولح نينر تاذ هتاملک تناکو ًاجدہنم
 لبسملا هتدلاو هجو ء ضايبلا عطاسلا هتالجح هجوو ميدقلا مب .. ةرشك ءايشأل < ضماغ

 . ىفطصم ىقلي نألل ةيغرب سحأو .. تمسلا لوهجم رح نينحو ليوط تاي رك ذ طحخو « نيئفجل ا
 ات رشبب قصاللا قرزألا اہناتسفو ٠ ءايلع دي ي هدي « ءاقل رحنآ ين هتروص هبلقب تفاطو
 .. بيغت مث قامعألا نم لطت ًاسوؤر عراصت ةب رطصضم ةماستبا ههجو ةحفص ىلعو ءاضيبلا

 ... نافوطلا هرمغي نأ ليق ناك يذلا كلذ .. ىفطصعب يقلب نأ وفه هنإ .. كاذ سيل .. الك
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 رحبلا ىلإ نوبكارلا (۲)

 - هبابش لبتقم ي ۱۹۰٩ ةنس تٽامو ۱۸۷۱ ةنس نلبد يف جنیس نوتجنیلیم نوج دلو

 « رحبلا ىلإ نوبك ارلا» : ةيحرسملا هذه - اهمظعأو - اهنيب نم تايحرسم تس الإ فلل ملو
Rides to the sea ( ). ةيزيلحتاالا ةغللاب نييحرسملا نيفلؤملا ةمق يف داقنلا ضعي هعضيو . 

 جذامن يف روغاط انرتخا امك - ملسم ريغ وهو - يمالسإإلا نفلا جذامن يت هانرتخا دقو
 . يمالسإلا جهنملا عم ًايثزج ءاقتلا ينتاب - انلق امك  هنأل « لبق نم رعشلا

 ملو رحبلا ىلا ًاعيمج اوبهذ .. اهئانبأ نم ةسمحخ لبق نم تدقق ام روصت ةيحرسملا نا

 ةلحر يت رحخألا وه ًابهاذ ةيحرسملا هروصتو . ريخألاو سداسلا اهنبا الإ قبي ملو .. اودوعي
 . هير نع لودعلاب ءيش هعنقي الو ءيش هدصي ال ! هفتح ىلا .. مہسلاک ًاقلطنم . رحيلا ىلا

 ! دارأ اذكه ردقلا نأل .. ردقلاك قلطني هنإ
 امنكلو .. مالالا يف ةبئاغلا ةنوهوملا ةنوزحملا مألا .. ريخألاو سداسلا اينا مألا دقفتو
 ذئدنعو ! هدقفت ام ادل دعي مل ! اهرخآ نع اهلك ةعاضبلا تملس دقل ! حيرتست ةرملا هذه ي
 ! ناولسلاو ءازعلا هدحو هدنع سمتلت هيلإ أجلت .. اهلك هتعيدو هتملس يذلا .. هللا ىلإ أجلت

 يق ةيكودنها حوضو رادقب - حوضولا ديدش ًاحضاو ًايحيسم ًاعباط لمحت ةيحرسملاو
 ملاع يأ ملألا يحج نم هيلإ برت ٠ حورلا برهم ىلإ ةثجاللا ةفوصتملا ةيحيسملا - ! روغاط
 ' : طاقن ين يمالسإلا جهلا عم يقتلت - روغاط رعشك - اهنكلو .. ناسنألا

 .. هيلإ ةعيدولا در هنأ ىلع توملاب روعشلاو .. هيلإ ءوجللا اذهو .. هللا ىلإ ميلستلا اذهف
 ٤ يمالسإلا نفلا جہنم عم تلت بناوج اهلك .. هللا «ردقب» ءاضرلاو .. ربصلاو يساتلاو

 ! ةايحلا لوانت ةقيرط يف كلذ دعب قيرطلا فلتخا نإو

 ةيحرسملا صاخشأ

 : روج ةًأرما : اروم

 . اہنبا : يلتراب
 , اہتنبا : نیلتاک

 . ىرغصلا اہتبا : ارون

 . ءاسنو لاجر
 . هدنلريأ برغ نم ةفاسم ىلع ةريزج : رظنملا
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي

 ةدنسم ةديدج ةيبشخ حاولأو . لزغ ةلَجَعو . عمشلا نم عطقو . ديص كابش هيف ىرت ٠ خاوك ألا دحأ خبطم ]
 . رانلا ىلع ءاعو يث اهعضتو ةكعك نجع نم اهونل غرفت . اهرمع نم نيرشعلا زهانت ةاتف « نيلتاك » . خلا .. طئثاحلا ىلا

 . [بابلا ةحتف نم لطت ٠ ةريغص ةاتف ءارون» . لزغملا ةرادإ يف ذحأتو اميدي حسمت مث
 ؟ يه ني : [ضيفخ توص ي ] ارون

 يث كلذ ناك نإ .. ةمئان تناك امي رو . هللا امناعأ . اہشارف يق ةيقلتسم اهنا : نيلتاك

 . اہتعاطتسا
 . [افلاش تحت نم ةفافل جرغكو « ءوده يف ارون لحدت]

 ؟ كعم يذلا اذه ام : [ةعرس يف لزغملا ريدت] نيلتاك

 ةثج نم اعزتنا (ةداس) بروجو صيمق الإ . باشلا سيسقلا اهرضحأ دقل : ارون
 فرعن نأ انيلع [ عمستتل امسأر دمتو ةئجافم ةكرحب لزغلا نع فقرتت نيلتاك] . لاجينود يل قيرغ

 . رحبلا راوجب ثحبتل ةرتف دعب امسفنب بهذتس انآ دب ال ؟ «لکیم» سبالم نم يه له

 لک بھذی نأ نکمم فیک ؟ ارون ای لکیم سبالم نوکت نأ نک فیک : نیلتاک

 ؟ لاشلا ىلإ ةفاسملا هذه

 هذه تناك اذإ» : لوقي وهو . ةلئامم تالاح فرعي هنإ باشلا سيسقلا لوقي : ارون

 نكت م اذإو . هللا نم ةمحرب < ًاييط ًانفدم نفد هنأ اهي رب نأ نيعيطتستف « لكيم سالم

 . « ليوعلاو ءاكبلاب ًالتق امسفن لتقتس اهنإف « امنع ًائيش اورك ذت الف هل سبالملا هذه

 . [حيرلا لعقب هيعارصم ىلع حتفني ارون هتبراو يذلا بابلا]

 ليخلاب مويلا باهذلا نم يلتراب عنميس ناك نإ هتلاس له : [قلقب جراخلا ىلإ رظنت] نيلتاك

 ؟ ييولوج قوس ىلإ

 اهكرتي نلو . يلصت اسفنب ليللا موقت املإ . اوفاخت ال نكلو « هعنمأ نل» : لاق دقل : ارون

 . «اهدالوأ نم يح دحأ نود <« ةجووحم ريدقلا يلعلا هللا

 ؟ ارون اي ضيبلا روخصلا دنع جئاه رحبلا له : نيلتاک

 نيح ًأوسأ رمألا نوكيسو . برغلا ي ةدشب رأزت جاومألاو . ام دح ىلإ جئاه : ارون

 ؟ نآلا اهحتفأ له [ةفافللاب ةدضنملا ىلإ بهذت ] حي رلا هاجما يف دملا دتري

 ةرتق لظن فوسو [ةدضنلا وحن هجنت] يهنن نأ لبق انئجافتو نالا وحصت امر : نیلتاک

 . يکبن ةليوط
 . ةظحل دعب انه نوكتسو ‹ اہشارف ي كرحتت الإ : [تصنتو يلخادلا بابلا ىلإ هجتت] ارون

 . ًادبأ اثيش اهنع ملعت الف « دوقولا نزخم يت اهعضأسو « يشخلا ملسلا ينيطعأ : نیلتاک

 . قرشلا ةيحان نم تفط دق هتثج تناك نإ ىرتل ئطاشلا ىلإ يه بهذت اب رف دملا دوعي نيحو

 لحندت . دوقولا نزخم يق ةفافللا يحلو تاجرد عضب نيلتاك دعصت . ةتخدملا فقس هاجت يشخلا ملسلا ناعضي 7

 . [ةيلخادلا ةرجحلا نم ايروم
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 اذه كيفكي ام دوقولا نم كيدل سيلا : [ةلئاستم ثدحتتو نيلتاك وحن اهرصب عقرت] ايروم
 ؟ ءاسملاو راہنلا

 جاتحيسو [دوقولا ضعب ينلت ] جضنت يكل ةرتف ىلإ جاتحت رانلا ىلع ةريطف كانه : نيلتاك
 . ارامينوك ىلإ ًابهاذ ناك اذإ ملا دوعي نيح لتراب اهيلإ

 . [ةريطفلا لوح رانلا يف اهعضتو دوقولا ةمزح طعتلت ارون ]

 بونجلا نم بهت حيرلاو مويلا اذه ين بهذي نل : [رانلا بناحب ريغص دعقم ىلع سلج ] ايروم
 . ةلاحم ال باشلا سيسقلا هعنع فوسف مويلا بهذي نل . برغخلاو

 بمهاذ هنإ نولوقي مل وکو ييف نفيتسو نوميس نوع إ تعم دقو . هامأ ای هعنمع نل : ارون

 Î ] ؟ وه نيو : ايروم
 هنإ نظأو . عوبسألا اذه يل ةرحبم ىرحخأ ةنيفس كانه تناك نإ ىريل بهذ : ارون

 ةنيفس و « رضحألا سأرلا دنع دوعي أدب دق دملاف « ليلق دعب انه نوكيس هنأو « ًارثك بيغي نل
 . فرشلا ا دصلا

 . ىربكلا روخصلا ربعي ر ًادحأ مسا :

 . ةلَجع ين وهو . نآلا مداق هنا : رار ا ارون

 ةديدحلا لبحلا ةعطق نأ : [ءودهو ىسأ يف ملكتي . ةفرغلا يق هرظنب رودي . لحندي ] لتراب

 ؟ ارامینوک نم اهانیرتشا يتلا نیلتاک ای

 هحَقلع دقل . ضيبلا حاولألا راوجب رامسم ىلع هنإ .. ارون اي هل هبطعأ : [لرتت] نیلتاک

 . همضقي ناك ءادوسلا مدقلا اذ ريزتخلا نأل حابصلا اذه

 ؟ لتراب اي اذه وها : [لبحلا هيطعت] ارون
 لبحلا ذحأي يلتراب حاولألا راوجم ًاقلعم لتراب اي لبحلا اذه كرتب ًافورعم عنصت كنإ : ايروم

 دحب وأ « ًاحابص ًادغ لكيم ةثج ترهظ اذإ < كربخأ اذنأ اهو ‹ ناكملا اذه يف مزال هتإ

 . هللا نذإب ًاقيمع ًاربق هل رفحن فوسف . عوبسألا اذه ين حابص يأ وأ « دغ

 تالا بهذأ نأ دب الو ناصحلا هب بكرأ ماحل يعم سيل : [لبحلاب لمعلا يف ادبي] يلتراب
 قوسلا نوكتسو « رثكأ وأ نيعوبسأ لالخ ةرحبملا ةديحولا ةنيفسلا يه هذهف . لاحلا يث
 . كانه نولوقي مهتعم اذكه « ليخلل ةديج ًاقوس

 ٤ توباتلا عنصيل لجر كانه سيلو  ةثلبا ترهظ اذإ كانه ًايساق ًامالك نولوقيس : ایروم
 [ حاولألا ةيحان رظنت] . ارامينوك يف اهھدجم يلا ضييلا باشحألا دوجأ هل تب رشا نأ دعب

 حير كاتهو < مايأ ةعست ةادمل موي لك ثحبن نحنو رهظقت نأ نک فيك : يلتراب
 ؟ بونحلاو برخلا نم بهن ةديدش
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 راوجب ةمجن كانهو . ًاجئاه رحبلا لعجت حيرلا هذه نكلو . اهدج نل اننأ ضرفا : ايروم
 يلع لصحت سرف فلأ وأ سرف ةئم تناك ول . رحبلا جيبو ليللا يف دملا عفرت يهو < رمقلا
 ؟ نبالا اذه ريغ كانه نكي مل اذإ « نبا لباقم يف سرف فلأ ةميق ام .. كانه

 لكأت ال معلا نأ يدك اقتل موي لک يهذت نأ كيلع : [نيلتاكل « ماجللا عنصي] يلتراب

 ًارعس تدجو اذا . ءادوسلا مدقلا اد ري زتخلا يعيبت نأ نيعيطتستف رجاتلا ءاج اذاو < ريعشلا

 .ًايط

 يعم نأ كيلعف ةريخألا رعقلا يلايل عم برقا ير ترمتسا اذ : [نیلتاکل] يلتراب

 دحاو لجر الا رسيلو مويلا ثم ةبعص رومألا نوکتس . شئاشحلا نم نكي ام ارونو ثنأ

 ناتنبلاو شيعأ فيك . نيقابلا عم تنأ قرغت نيح ًاقح ةبعص رومألا نوكتس : اب

 . [ثدحأ امكلو اهعون نم ىرخأ سيليو ةعبدقلا هترتس ملحمو  ماجللا حضي يلتراب 7

 ؟ ءاتيملا ىلا ةمداق ىه له : [ارونل] يلتراب

 . اهعارش تلحو رضحألا سأرلاب ترم دقل ٠ [جراخلا ىلإ رظنت] ارون

 امداق يتورتسو « ةعاس فصن فرظ ي كانه نوك أس : [هقابط ةبلعو هتظفحم ذحأي] ىلتراب
 . حيرلا لاح تءاس اذإ ةعبرأ اعر وأ « ةئالث وأ « نيموي لالح ىرحأ ةرم

 مم تسي إل يدلا كاد ًاساق ًاظف الجر سيلأ [اسار ىلع اہلاش حضتو رانلا وحن هجتت ] اي روم

 ؟ رحبلا یا باهذلا نم هعنع يهو روجع ةأرما نم ةدحاو ةملكل

 ىلإ عمتسي يذلا اد نمو . رحبلا لا بهذي نأ بابشلل ةستل اب ةابحلا اا : نلتاک

 ؟ ةرم دعب ةرم ءيشلا سفن لوقت يهو زوجع ةأرما
 يرجو ۽ ءارمحلا سرلا كراس AED لترا

 دقل ىر ةر هار لو هللا اتمح ريلف . نکلا بهذ دل : [ بابلاب نر نصت ايرو

 . ايندلا هذه يت دلو يل يتب دق نوكي نلف دوسألا ليللا راتس لدسي نيحو « نآلا بهذ

 راق دملک نارو م ةت ةملک هتبش لإ تیا الم ی ا اا ی ا اپ

 [اهيلاوح رظنت نأ نود فده الب رانلا كرحتو طاقللاب كسمت ايروم] ؟ هنذأ ين
 . ةريطفلا نع راتلا نيدعبت كلنا : [عاهوحن تفتلت] ارون

 [نرفلا ىلإ بهذت] . هتريطف انيسن دقل « ارون . بر اي كوفع : [ةحراص] نيلتاك
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 نسمشلا تسلط ذنم تيش لك مل وهو ۽ ليلا لحي نيج عوج نم كلو : ارون

 دحاو يأ سر ي لقع یقبپ نآ نک ال اح كلہس [نرفلا نم ةريطفلا جت ] نيلتاك

 , [اهدعقم ىلع اهسفنب لت ايروم] مالكلا نع فكت ال زوجع هيف لزتم ين

 حبنلا ىلإ نالا يهذتلف : [ايرومل اقلا ةعطق ي هفلتو ةريطفلا نم أءزج هطقن] نيلناك

 يٰلوقت 5 نأ نيعيطتستو ‹ ةموئشملا ةملكلا لطبتو . ذئدنع هنبرتس . كانه رم نیح هذه هطعتو

 . هلان حی راسیف ١ ًاعیرس انيلا هللا كداعأ» هل

 ؟ وه لصي نيح كانه لصأ نأ عيطتسأ له : | ةي دعا اروم

 ایر نآلا تيهذ ادا : نىلتاک

 : يشمأ نأ يلع ةقاش ةمهمل الإ : [ةحنرتم فقت] ايروم

 . ةريبكلا روخصلا قوف اهمدق تقلزنا الاو « ارون اي اصعلا ابطعأ : [ةقلق الإ رظنت] نملتاك-“

 ؟ اصع يأ : ارون

 . ارامينوك نم لکيم اہب ءاج لا اصعلا : نیلتاک
 مهءارو رابكلا فلخب اهلك ةضيرعلا ايندلا ي : ارون اهايإ اببطعت يتا اصعلا ذحأت] ايروم

 . رابكلل ءايشألا نوفلخب نيذلا مه نابشلاف ناكملا اذه ين امأ . مملافطأو مهئانبأل ءايشأ
 . [ملسلا ىلع ارون دعصت . ءطب يف جرح ]

 يف هللا ناك . نزحلا اهلكأ ةأرما الإ . ًاعيرس دوعت دقف . ارون اي يرظتنا : نيلتاك

 لمت ميش يا رت تا نیل ا اع

 ؟ ةريغصلا ةرجشلا تدع له : ار

 ةرم جرخت ىتم ملعي هدحو هللاف ٠ ةعرسب اميقلأ . تبهذ دقل : [ جراخلا ىلإ رظنت 7 نلتاک

 , یرخا

 نأ انيلع ناو < ًادغ رمیس هنأ ريغصلا سيسقلا لاق دقل : [نزخملا نم ةفافللا رضحت ]ارون

 . ًاقح لکيم سبالم تناك نا هربخلو هيلا بهذن
 ؟ الع رح فيك لاق له : عةفافلا وانت ] نيلتاک

 فادح مدطصاف < رجفلا لبق نافدجم نالجر كاته ناك دقل» : لاق : [لزتت] ارون

 . «لاشلا يف كانه دوسألا فرحلا راوجم ناربعي اناك ايب ةثحلاب ایه دیا
 هيفو « حلملا ءاملا نم طيخلا يلب دقل . ارون ای ًانیکس ينیلوان : [ةفافللا حتف لواحت ] نيلتاك

 . عوبسآ ي لحنت ال ةدفع

 . لاجينود ىلإ ةليوط ةفاسم اہنإ نولوقي مهتعمس : [ًأنيكس اهوانت] ارون
 هذه انعاب دقو - ليلق ذنم لجر انه ناك دقل . ًاقح ةليوط اهنإ : [ طيخلا عطقت] نيلتاك
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 لاجينود ىلا نيلصت كناف . كانه روخصلا كلت دنع نم تيشم اذإ كنإ لاق دقو  نيكسلا

 . مايأ ةعبس دعب
 ؟ ًايفاط ناك اذإ لجرلا ذحخأي مكو : ارون

 . [ةفهلب اسلا نارظنت . بروج درفو صيمق نم ةعطق جرحمو ةفافللا حتفت نيلتاك ]

 هذه تناك نإ لوقن نأ ًابيجع سيلا ! ارون اي هللا انمحريلف : [ضيفخ توص يف نیلتاک

 ؟ ًاقح هسالم

 ضعب يف رظنت] . كاذو شامقلا اذه نيب نراقنل بجشملا نم هصيمق رضحأس : ارون
 ؟ بهذ نيأف ء نيلتاك اي هصيمق اف سيل [خوكلا نكر ي ةقلعملا سبالما

 [ نكرلا ىلإ ريت ] حلملا نم ًاليقث هصيمق ناك ذإ حابصلا ي هادترا يلتراب نظأ : نيلتاك
 اهرضحت ارون] . نكت يهو هذه ينيلوان . شامقلا سفن نم تناك مكلا نم ةعطق يذ يه اه
 الأ . شامقلا سفن نم تناك اذا نكلو . ارون اي شامقلا سفن نم اہل إ [شامقلا نانراقتو اہیلإ
 نوعنصيو نوريثك لاجر اهم يرتشي ال وأ + ييولوج يف تالحملا يف هنم ةمخض باوثأ دجوت

 ؟ لكيم عنص امك ةصمقأ اهم
 . نيلتاك اي لکيم هنا . [ةخراص . الع يوتحي يلا زرغلا تدعو بررجلا تدحأ دق تناك يتا] ارون

 يآ يلترابو ةصقلا هذه عمست نيح يه لوقت فوس ءيش يأ . هللا همحريل . لكيم هنإ
 ؟ رحبلا

 . (ةداس) بروج هنإ : [بروجلا ذخأتر نيلتاك

 ابنإ . هزرغ ددع فرعأ انأو . هتلغتشا يذلا ثلاثلا جوزلا نم ةيناثلا ةدرفلا اهنإ : ارون

 ى ی ۴ س . ةزرع لوتس

 انزحم ايش سبيلا . ارون اي هأ [ةحراص] نيلوقت يذلا ددعلا هنا : [زرغلا دعت] نيلتاك

 نم كاته سيلو « لايشلا ىلإ ةفاسملا هذه لك جوملا قوف فاط وهو هيف ناسنإلا ركفي نأ
 ؟ رحبلا قوف ةقلحملا دوسلا رويطلا الا هيكبي

 لآ ًاضيأ نزحملا نم سيل وأ : [سباللا قوف اہيعارذب يلتو ةرود فصن امسفن لوح رودت] ارون

 ؟ بروج ةدرفو ميدق صيمق نم ةعطق الإ ًاعراب ًادايصو ًارهام ًافدجم ناك لجر نم ءيش ىقبتي
 . ربعملا يث ًاتوص معمسأ يبنإ ؟ ارون اي ةمداق يه له .. ينيربخ : [ةظحل دعب] نيلتاك
 . بابلا وحن ةلبقم الإ . نيلتاك اي ةمداق الإ : [جراخلا ىلإ رظنت] ارون

 تكراب نأ دعب نسحأ املاح نوكي اعر . لخدت نأ لبق ءايشألا هذه ىنحنأ : نيلتاک

 . رحبلا ين وهو < اعيش امه لوقن الأ نسحيو « يلتراب
 . نكرلا يف انه اهعضن : [ةفافللا طبر يف نيلتاك دعاست] ارون
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 . [لزغملا ىلإ نيلتاك دوعت . ةنخدملا نكر يف ةحتف يف امن اعضي]

 ؟ یکبأ تنک ینأ ظحلتس اهارت له : ارون

 . هيلع رونلا عقي الف بابلل كرهظ يلعجا : نيلتاك

 بهذتو « نيتنبلا ىلإ رظنت نأ نود ديدش ءطب يف ايروم لحخدت . بابلا ىلإ اهرهظو ةأفدملا نكر ي سلجت ارون ]
 تارظنلا ناتاتفلا لدابتتو . اهدي يف لازت ام ريطفلا اهلخادب يلا ةفافللا . ىرحخألا ةيحانلا نم رانلا بناجب اهدعقم ىلإ
 . [ ةفاغللا یا ارون رشتو

 ¢ ريطفلا ةعطق هيطعت م : [ةظحل لزغت نأ دعب] نيلتاك

 . [اهوح تفتلت نأ نود . ضيفحخ تبوصب حونلا ين ذخأت ايروم]

 ؟ ءانيملا ىلإ بكري هتیأر له : نیلتاک
 [اهحاون ي رمتست ايروم]

 اليلق كتوص ىعفرت نأ لضفألا نم سيلا . كل هللا رفغ : [ربصلا دافن نم ءيشب ] نيلتاك

 ينِإ ؟ يلتراب تیأر له ؟ یہتاو ثدح ءيش ىلع عجوتلا نم ًاريخ . تيأر اذام انل يلوقتو

 . كلاسا

 . مويلا ذنم مطحم يلق نإ : [فيعض توصب] ايروم

 ؟ يلتراب تيار له :[ةقباسلا ةرلاك] نيلتاك
 . ءىش بعرأ تبار : اب روم

 سأرلا دنع نآلا هسرف بكار هنإ . كل هللا رفغ : [جراخلا ىلإ رظنتو اهزغم كرتت ] نيلتاك

 . هءأرو بہشالا رهملاو « رضحخالا

 ثدحتت . اہسأر قوف صرقعملا بيشألا اهرعش هتحت نم رهظيو اسأر قوف نم عقي اهاش نإ ىتح عزفت ] ايروم
 : هءأارو بہشالا رهملا : [عزفم ت هسا

 ؟ نيکشت ءيش يأ نم ؟ كب اذام : [دقوملا وحن هجتت] نيلتاك

 سورعلا هيف تأر يذلا مويلا ذنم ناسنإ هآر ء يش بعرأ تيأر : [ دیدش ء طب ثدحتت ] اب روم

 . هيدي نيب لفطلا لمحي تيملا لجرلا اراد

 . هوا : ارونو نیلتاک
 . [دقوملا بناجب زوجعلا ةأرلا مامأ نيتشمكنم ناسلجت 7

 تبار اع اتدح : ارون

 هسرف بكر لتراب ءاج مث . يسفن ين ءاعدب متتأ كانه تفقوو عبنلا ىلإ تبهذ : اروم

 هللا انمح رب [ ايش اهرصب نع بجحت تناک ول امک اہیتیع مام اھدی دم ] هعأرو بہشألا رهلاو رمحألا

 ! ارون اي
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 تدجو دقف « هتيأر يذلا لكيم نكي ۾ . هامأ اب هیرت م ۲ [ ضیفخ توصب ملکتت ] نیلتاک

 . هللا نم ةمحرب ًابيط ًانفدم نفد دقو . لالا یصقأ ين هتثج

 سرفلا ىلع ًالوا يلتراب ءاج . هسرفب ًاقلطنم ًابكار مويلا هتيأر دقلا : [يدحتلا نم ءيئب ] اي روم

 ف تاملکلا فقوأ ام اعيش نكلو  ًاعي رس ايلا هللا ةاداعأ» : لوقأ نأ تلواحو <« رمحألا

 تعفرو . ًائيش لوقأ نأ عطتسأ ملو « هتیاعرب هللا كطاحأ» : لاقو « ًاعرسم يب رمو . يلح

 عو قزف اک ار کیم دجیو فاتهو ٤ نیشألا رهملا وحن ييع نم رمہت عومدلاو يرصب

 . هيمدق يش ديدج ءاذحو ةفيظن سبالم

 . ًاقح انكله دقل .. مويلا ذنم انكله دقل : [حاونلا ين ذحأت1 نيلتاك

 دحأ ريغب ةجووحم اهكرتي نل ريدقلا يلعلا هللا نإ لاق دق ريغصلا سيسقلا سيلأ : ارون

 ؟ اهدالوا نم يح

 دق تراب نإ . رحبلا نع اريك فرعي ال هلثم نإ : [حضاو هنكلو ضيفخ توصب] ايروم

 دقل . مهدعب شيعأ نلف . ضيبلا حاولألا نم ًاديج ًاتوبات يل دعيل نوعبإ يدانتلف . نآلا دقف

 تلمحت ينأ مغر . نيربتعم لاجر ةتس - ءانبأ ةتسو « هوبأو يجوز لزنملا اذه ي يم عاض
 . هيلع رثعي مل مہضعبو دجو مهضعبو - ايندلا هذه ىلإ مهم لك ءاج نيح نهو ىلع انهو ءانعلا

 جياخ ي كلذ دعب ادجوو ةيتاعلا حاي رلا يف ادقف نوشو « نفيتس .. مهلك نالا اوبهذ مہنکلو

 . بابلا اذه نم الخدأو « دحاو بشحخ حول ىلع ًاعم اآيحو ثوام ندلوحلا دنع يروج رج

 . [امهفلخ نم براوملا بابلا لالخ نم ًائيش اتعمس دق اتناك ول امك ناتاتفلا عزفتو ء ةظحل فقوتت ]

 ؟ يترشلا لامشلا يف ًاجيجض تعم له ؟ نيلتاك اي تعم له : [ةساه] ارون
 . رحبلا ىطاش ىلع قعزي ناسنا كانه : [ةساه] نيلتاك

 رهظي ملو ‹ ةملظم ةليل ي هدجو هدلاوو سوميش دقفو : [ًائيش عمست نأ نود رمتست] ایروم

 . رحبلا ي هب بلقنا بكرم ف شتاب قرغو . سمشلا تعلط نيح قالطإلا ىلع ء ءيش مهنم

 عبرأو ءاسن ثالثو نيتأرما تيأرو ‹ يرجح ين ًاميضر ناكو لتراب عم انه ةسلاج تدكو

 الاجر تیآرف يرصب تعفرو . ةدحاو ةملك نلقي الو بيلصلا ةمالع نع رب تالحخاد ءاس

 ًافاج مولا ناكو « ءاملا هنم رطقي ٠ رمحأ عارش فصن يف ًائيش نولمحي < ‹ نهفلخ نيمداق

 . بابلا ىتح ًاطّقنم ًاطخ ضرألا ىلع كرتتو رطاقتت هايملاو « ارون اي

 نم ريو ٠ ناحخدي نسلا تاريبك ءاسن ذحاتو . ءوده يف بابلا حتفني , بابلا وحن ةدودم ءاهدي و ىرخأ ةرء فقوتت ]

 . [ءارىح رزام نپسوؤر ىلعو حرسملا ةمدفم يف نعكريو « بابلا ةبتع ىلع نهو بيلصلا ةمالع

 . نم ما ؟ لكيم ما ؟ شتاب وه له : [نیلتاک ىلإ . ةلاحلاك] ايروم



 يمالسإلا نفلا جهنم

 نوكي فيكف كانه دجو دق ناك اذإو « لامشلا ىصقأ ين لكيم دجو دقل : نيلتاك

 ؟ ناكا اذه يف انه

 نوفرعي فيكو . رحبلا يث اب حبستو ةيفاطلا بابشلا ثثج لمحت ةوق كانه : ايروم

 رحبلا يأ مايأ ةعست لجرلا لظي امدنعف ؟ ههبشي رخآ لجر وأ . هودجو يذلا وه لكيم هنأ
 . وه لجر يأ لوقت نأ امتاذ همأ ىلع ىتح بعصلا نف ةجئاه حی رلاو

 . لاشلا ىصقأ نم هسبالم نم ةعطق انيلا اولسرأ دقف . هللا همحري . لكيم هنإ : نيلتاک

 . [جراخلا ىلإ رظنت ارون . اهيديب اهوانتتو ءطب يف فقت ايروم . لكيم سبالم ايروم لوانتو اهدي دمت ]

 . ةريبكلا روخصلا ىلع ًاطخ كرتيو هنم رطاقتي ءاملاو منيب ًائيش نولمحي مهنإ : ارون

 ¢ يلتراب وهأ : [نلخد يتاوللا ءاسنلا ىلإ ةسماه] نيلتاك

 . هحور هللا للظ . ديك اتلاب وه : ءاسنلا ىدحا

 ةعطق اميطغت « يشحخ حول ىلع يلتراب ةثج نولمحي لاجر لخدي . ةدضنملا نارجتو . انس رغصأ ناتأرم' لخدت ]

 . [ةدضنلا ىلع انوعضيو . عارش نم

 ؟ قرغ فيك : [ كلذ ناعنصت اهو نيتارسلل] نيلئاک

 قوف ةفينعلا ي رخصلا ىطاشلا ج جاومأ هتعفدو ‹ رحبلا ي بہشألا رها هعقوأ : اهادحا

 ضيبلا روخصلا

 . ةئيطب ةكرح ي نهماسجأ زتو ضيفخ توص يف نني ءاسنلا . ةدضنملا فرط دنع تعكرو تيهذ دق ايروم ]
 . [بابلا دنع لاجرلا عكريو . ةدضنملا نم رحآلا فرطلا دنع ارونو نيلتاك عكر

 نلو . اعيمج نالا اوبهذ دقل : [ اهوح نم سانلا یرت ال تناک ول ایک ٹدحتتو اسار عفرت ] ای روم

 متيأو يكبأ نأ نالا ينوعدي ام كانه دعي مل .. كلذ دعب ًائيش يل عنصي نأ رحبلا عيطتسب
 يرخصلا ىطاشلا ىلع جاومألا رسكت توص عمسيو « بونحلا نم حاي رلا بہن ا

 نمو انه نم طبختت يهو ةميظع ةجض ثدحتف ء برف ي يرخص ئاشا فرش

 . ارو اب سدقملا ءا ىنيطعأ ارون) . تابرخألا ءاسلا جون نح حبلا لاح ٤ ا نلو

 . (تايضفلا بالود ) ىلع لزت م هنم ةيغب لانه

 . [دايإ اہيطعت ارون ]
 نا ٤ يتآ را سیل ر توخ یدال هلا شرو يترا يات تع نم لکم ی سبالم طقست ] اروم

 ىلا ىمظعلا ةحارلا اهنإ . ااو نا دقو . ىمظعلا ةحارلا دجأس نل یتکلو لرقأ اذام
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 يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي

 قيقدلا نم ةنفح انماعط ناك ولو ىتح « ةليوطلا يلايللا ين قرغتسملا مونلاو « نآلا اهدجأس

 . ةنتن ةع دق ةكمسو

 . [ةعومم ريغ ةالص يلصتو بيلصلا ةمالع مسرتو ١ ىرحخأ ةرم عكرت]

 حاولأ اندنع . سمشلا علطت نيح ًاتوبات نوعيإو تنأ نيعنصت كلعل : [ءاشلا ىدحإل] نيلتاك

 ةجزاط ةريطف يدنعو ٠ هيلع رثعيس لكيم نأ اہنم ًانظ « هتلا املاعأ ء امسفتب اہ رتشا ضیب
 . نيلمعت تنأو اہنم يلك أت نأ نيعيطتست

 ؟ ريماسم اهعم له : [حاولألا ىلإ رظنب] زوجعلا لجرلا

 . ريماسملا يف ركفن مل . ملوك اي دجوي ال : نیلتاک

 . ابتأر يلا تيباوتلا لك دعب ريماسملا ين ركفت الأ ًادج بيجعل هنإ : رخآ لجر

 . الق مطحتو ترک دقل : نیلتاک

 . [ سدا ءالا نم ىقبت ات اشرتو . ةثحلا بناجن لكيم سبالم رشنتو  ديدش ءطب ين ىرحخأ ةرم فقت ايروم]

 انيعمست تنكف لكيم تام موي امأ . ةنثئمطم ةئداه نالا الإ : [نيلتاكل ةسماه] ارون

 ؟ كلذ نظي دحأ ناك له . لكيمب ًافخش رثكأ اإ . عبنلا ىتح انه نم خرصت

 . هعنصت ءيش ي 1 نم للملا اهكردي نأ دب ال اهلثم ًازوجع ةأرما لإ : [حوضوو ءطبب] نیلتاک

 ؟ تيبلا ي ًانز زحو ًاميظع ىسأ ثدحتو « ةلماك مايأ ةعست ذنم حونتو ىكبت تسيل وأ

 اعم مهلك مهلإ : [يلتراب يمدق ىلع ًاعم ايدي حضتو . ةدضنملا ىلع ًابولقم ناجنفلا عضت] ايروم

 سومیش حاوراو لکيم حورو يلتراب حور ىلع هتمحرب هللا لزنتيل . تت دق ةياهنلاو . ةرملا هذه ين

 لک حور یلعو ارون ای يحور ىلع هتمحرب هللا لزنتيلو [اسأر ينخت] نوشو نفیتسو شتابو

 . ضرألا هذه يت ناسنا

 . [تمصي مث ءاسنلا بناج نم الق حاونلا عقتريو فق وتت ]

 کے کر ی یم اقدام لکیم نفد قل [ةرمحم 1 اي روم
 نوکیسو ی ی

 ٠ ىضرت نأ انيلعو - دبألا لإ ناسئالا ري ل ا

 . [ءطبب راتسلا لدسيو کرت ]



 اذه خيرات يق هيبش امه نوكت ال دق « ةديرف ةضمل ثيدحلا يبرعلا بدألا ي لثمتت

 ثالاجملا لك تلمشو < بدألا قافا تعستا نح <« يسابعلا رصعلا يف الا هلك بدألا

 : . نيحلا كلذ ي ةحاتملا

 ي تدتما ياو < رشع عساتلا نرقلا ةياب ىلإ اهروذج عجرت ييلا ةئيدحلا ةضهلا هاهو

 ةيحرسمو ةصق نم هنونفو بدألا تالاجم لك تلمش ىتح نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصتلا

 فتكت مل اهنا ي ‹ يسابعلا رصعلا ي اهتايثم هبشت .. ثحبو ةرطاخو ةلاقمو ةمحلمو رعشو
 ‹ نونفلاو بادآلاو تاراضحلاو تافاقثلا نم اهرواج امم تدمتسا امتإو « ةيبرعلا لوصألاب
 . يي راطاو يب رع بولسا ي هلک كلذ تغاص مث

 .. دادمتسالا اذه يف رض الو

 ريعت هنإ .. سنجلا وأ نطولا وأ ةغللا زجاوح فرعي ال .. رجاوحلا فرعي ال نفلاف
 ًاعيمج رشبلا هيدل يقتل مث نمو . اهميهافم حسوأو ات الاج حسو يت ةيناسنالا نع يرشب
 خألا يقتلي امک < مهرعاشمو مهراكفأو مہتانادجوب هيلع نوقتلي . لاصفنا الو ةقرفت الب
 . تاقلحلا ةلصتملا ةريبكلا ةيرشبلا ةرسأ ين خألاب

 تاسلا ىلع اهفراعتو « كرتشملا يناسنإلا رهوجلا اذه ىلع اهلك ةيرشبلا ءاقتلا نكلو
 درف نيب زيمتلا دوجو يفني ال (اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو) : عيمجلا نيب ةكر تشمل
 . جازمو جازم نيبو ‹ نفو نف نیبو « درفو

 .. فالتخالاو زيمتلا اذه ناك ايلع ةمكحلو
 ةبيتر ةروركم ةدحاو ةروص كلذك ةايحلا تراصل ةدحاو ةروص مهلك سالا ناك ولف

 ! قبوشت الو ايف ةحسف ال « ةلمم

 ةحاسم عسوأو ءار رثک أ حبصت - كرتشملا رهوجلا دوجو عم - فالتحالا اذه اہنکلو
 . لامحلا ناولأب لفحأو

 تاذ ين فالتخالاو هباشتلا : ةديرفلا ةيرشبلا ةرهاظلا هذه زربت ةصاخ ةفصب نملا فو
 نيب كرتشملا رهوجلل ةددعتملا روصلا ءاقتلا نم ئشانلا « لامجلا اذه كلذك زربيو . تقولا
 . حيمحلا
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 لبقتسملل قافا

 اع . يلاسنإ نف وهف : دحاو تقو ي نيتمسلا نيتاه لمحي نأ دب ال ليصأ نف لكو

 هعباطب زيمتم نف هتاذ تقولا يي وهو « اهرهوج ةقيقح يف ةيناسنإأالا سفنلا نع رربعت وه
 . ةلماشلا ةيناسنالا قاطن يأ ةيتاذلا هتيصخش نع ربعي يذلا « صاخلا

 يناہنلا اهعباط تذحلأ دق دعب نکت ل ٠ يب رعلا بدألا ي ةثيدحلا ةضہلا تدب نیحو

 . تقولا سفن ي ةيتاذلا ةمسلاو ةيناسنالا ةمسلا اه لفكي يذلا ‹ زيمتملا

 رثأتت ًاثيشف ًائيش تذحأ مث « يب رعلا بدألا ين ةثراوتملا ةيبدألا روصلل ًاديلقت تأدب دقف

 لالتحالا مكحب - امه اتدجو نيتللا « ةيسنرفلاو ةيزيلجإلا ةصاخيو <« ةيبروألا بادالاب

 ٠ يب رعلا قرشلا يف سرادمو ذيمالت - ىرحأ ةيحان نم ةيملاعلا امهتاكم مكحبو « ةيحان نم
 . امه اونم ىلع نوجسنيو امہنورثأتي

 ةيابن يأ ةبفاقثلاو ةي ركفلاو ةيسايسلا : ثادحألا ريس عم ًايقطنمو ًايعيبط ًارمأ اذه ناكو
 . نيرشعلا نرقلا ئدابمو يضاملا نرقلا

 مهو < ايف كش ال يلا مهتيتاذ مم ءابدأ .. رابک ءابدأ رصم يف امف رهظ ةرتف ترمو

 رطہسي ناک « ةمجرتلا » حباط نکلو .. ةلصاللا مہک راشمو مهداہتجاو مهقذحو مهتعارب

 ىلإ امنوبسنيو ةيبرغلا راكفألا وأ ةيبرغلا لامعألا نومجرتب اوناك مهن دصقن الو . مهيلع
 نم يعو ريغ نع متت تناک اھلعل < ىفخأو كلذ نم قمعأ ةيلمع دصقن امنإو . ممسفتأ

 مهرعاشم 1 ةيب رخلا بادالا نع ةمجرتملا يه « مهرعاشم تناك دقف + مہسفنا ءابدالا ءال

 ! مومعلا هجو ىلع « يهافملل» و ةيناسنإألا يقلل مه ريدقتو ةايحلا ىلإ مہترظنو مه ريكفت ةقي رطو

 مصرح مغرو - ةروكنم ريغ ةلاصأ يهو - رابكلا ءابدألا ءالؤه ةيتاذلا ةلاصألا مغرو

 ةليلجلا تامدخلا مغرو « هتحاصفو هتوقو يب رعلا ءادألا ةمالس ىلع « نكمحملا قيقدلا يعاولا

 ةيبرع ةعبط اوناك دقف هلك اذه مغر .. هليمجتو هريوطتو يبرعلا بولسألا ةيقنت ين اهودأ يلا

 | ةايحلاو بدألا ي ةيب رغلا يهافملا نم ةقين
 . ءايشالا عئابط عم ًايشمتمو « ًايقطنم ًارمأ - انلق امك - كلذ ناكر

 ةليصألا تاسلا ايف زربت ىرحخأ ةرتف « هذه ةيعيبطلا لاقتنالا ةرتف يلت نأ ضورفملا ناكو

 ةدئام ىلع ةيتاذلا انيصخش ايطعي يذلا ‹ زيمملا صاخلا اهعباط ذختتو « بعشلا اذه نفل

 . تازيمملا لكو تاسلا لكب لفاحلا يملاعلا بدألا

 . قيرطلا ي ًاطوش تراسو <« ًالعف ةرتفلا هذه تأدبو

 لهم ىلع جضني ذخأو « بابشلا ءابدأ نم ددع يديأ ىلع وفصيو رولبتب بدألا ذحأو

 . ةليصألا ةزيمتملا هتهكن يطعيل

 . تاوطخ الإ حيحصلا قيرطلا ين رسي ملو « ًاليوط مدي مل اذه نكلو
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 يمالسإلا نفلا جهنم

 اہ ریطو مهراكفأو مسوؤر تشكن ةفصاع ةعب وز نابشلا ءابدألا تباصأ اتاك . اهدعبو

 .. هاجتا لک ي
 . بدألا اہ مزتلي يلا بهاذملا تددعتو . مزتلملا ريغو مرتلملا بدألا تاوعد تج رخو

 < « ةيجولويديألا» بهاذملاو « ةيريبعتلا بهاذملاو « ةيعاتجالا بهاذملاو ‹ ةينفلا بهاذملا

 . تاهاجت الاو تايمستلا نم اهريغو

 حاضتالاو عمجتلا ىلإ هقيرط يأ ناك ام لك تتتشف .. ةظحل يت تقلطنا امنأك ةعبوز

 ٍ ] . زوربلاو
 ! ةتتشملا ةعبوزلا رامغ يف «ءابدالا» ءالؤوه ةيصخش تعاضو

 ‹ يعو ريغب وأ يعوب امنع نولقني يلا بهاذملا نم .. ةقينأ ريغ .. تاعبط اوراصو

 . نیدهاج اہنودلقیو اہتیفرح نوعبتتی . تاسدقم اہلاک اہنورٹاتیو
 ! ءارولا ىلإ عجري هنأك - ةيحانلا هذه نم - بدألا راصو
 ةلاصأ لقأ هنكلو .. نيدايم رثكأو ًاجاتنإ رثكأو قئارط رثكأو ًانونف رثكأ راص دقل

 . بولسألاو ةغللا ةمالسو ةب ريبعتلا ةردقلا ةيحان نم ًأوسأو « ةدوج لقأو
 ينأتلا ربصلا مه نكي مل - ميسور تشكن يلا ةعبوزلا بناب - بابشلا ءابدأ نأ كلذ

 ةرثكو بسكلاو ةرهشلا ىلإ نولجعم نوراطتسم مهف « ليصحتلا ين نونكمتيو هب نواّصحي يذلا

 . ءامسألا ناعلو جاتنإلا
aهه  

 هيهاذمو برغلا بدأ نم دادمتسالاب كش الو ةريبك ةربح ءابدألاو بدلا دافتسا دقو

 ضرعلل ةينفلا دعاوقلاو « ءادآألاو هيف ضرعلا قئارطو « هنونف ددعتو هتالاج ةعسو ٠ هراكفأو
 . ءادألاو

 تاسلا ددحم ًازيم ًاعباط نولثمب اودوعي ملف « اورثعبتو ةزيمملا مہتيصخش اودقف مہنکلو

 . ءارثلا عساولا يملاعلا بتدالا ف

 إ مهتيتاذ نوفرعي وأ مہسفنأب نونموي اونوكي مل مہنأب كلذ
 ... مہ اریم نوفرعی الو
 اوقحليو اوقلطني نا نوديري « اف نوشيعي اوناك يلا ةدودحملا قافالا نم اوجرحخ دل

 . هتوربجو هتوق لكب مهمامأ يئارتملا رفاظلا بكرلا

 مهنأل .. « ةيجولويديألا» و ةيحورلاو ةيركفلا متائوروم لك نم اوخلسنا مهقالطنا ينو
 . قيرطلا يف مهتاوطحخ راعي ًاديقو « قالطنالا نع مهقوعي المح اهونظ

 ! نایک الب اوحبصأو .. مہنايکو مہنيتاذ نم اوخلسنا - مث نم - كلذك مہنکلو

 نورشحي يذلا بهذملا وا « هنع نولقني يذلا بدأالا نم - ةقينا ريغ - ةعبط اوراصو



 لبقتسملل قاف

 ؛ ةنيعم لاوحأو فورظب ترم « ةنيعم تاثيبل يج رات جاتن بهاذملا كلت نأ ذإ ! هيف ممسفنأ
 ! ديعبلا وأ بي رقلا انخجرات يف الو انتشيب يف دوجو اه نكي م

 HE ج 3#

 بدألا ملاع ي دارت ةداج ةضمن ةيأل ةيرورض ةريخذ تناك اهوبستك ا يلا ةينفلا ةربخلاو
 . نفلاو

 . لاجملا اذه يف دادمتسالا نم - اتلق امك - ريض الو
 عباطلا زيمتم دوجو انل نوكي ال مث اهلك ةربخلا هذه دمتسن نأ ربكألا ررضلا نكلو

 . تاسلا حضاو

 ! انسفنا ىلإ عجرن نأ يغبني عباطلا اذه انل نوکي يکلو

 نحنو اهنم انخلسنا يلا ةيجولويديأالاو ةيحورلاو ةي ركفلا انتاثوروم ىلإ دوعن نا يغبني
 . مومحملا نايذه هبشي اميف نوقلطنم

 .. مالسإلا ىلإ دوعن نا يغبني

 ال حيتبو ‹ ةبناسنإلا انتفص انيطعي يذلا قيمعلا ليصألا ينيقحلا اننايك وه مالسإلاف
 . تاقلحلا لصتملا يناسنإلا عمتجملا ي ةزيمتم ةيتاذ بستكن نأ هتاذ تقولا يف

  انتاعمتجم تأشن ةيتاذلا هتاروصت نمو « ةيلاوتم ًانرق رشع ةعبرأ مالسإللا اذه انبحاص دقل
 ءارو يرجو ‹ رهاظلا يت اهنم صلمتلا لواحن نحنو ىتح اننايك يف تاروصتلا هذه تبسرتو
 . يتاذلا اضع رات يف جضنت من يلا ةثدحتسملا تاروصتلا

 : باتكلا اذه يف هانضرع يذلا ىلماشلا حساولا موهفملا اذه وه - نفلا ملاع يت - مالسإالاو

 . موهفم لمجأ كلذك وهو « ليوطلا اهحيرات يف ةيرشبلا هتفرع موهفم لمكأ
 يمالسإالا موهفملا نع اربعب نا نفلاو بدالا حيطتسيل ةيلاع ةينف ةربخ نم دب ال ناك دقو

 . ءادألا ةيحان نم موهفملا اذه ئفاكت ةروصب

 امہتاءاحيإ ادمتسي نأ نينيمق نفلاو بدألا ناك دقف <« ىعيبطلا اهريس رومألا تراس ولو
 ريمض يف ةيمالسالا بساورلاو ةيمالسالا تاروصتلا نمو « نآرقلا نونفو نآرقلا نم ةينفلا
 اهدعاوقو « ءادألاو ضرعلا قئارط نم دجتسا ام اعفتني مث « هتاهاجتاو هتايح ينو بعشلا

 . تاروصتلاو تاءاحيإالا كلت زاربإل ٠ برغلا ين ةثدحتسملا ةينفلا
 . ثدحي مل كلذ نكلو

 ًانف ًاديصر نوکی مو < ًاردان الإ لبق نم ةهجولا هذه هجتي مم ميدقلا يبرعلا بدألاف
 ةضملا هذه نأ ىلإ ةفاضإلاب ... ضوبلا ليبس ين يهو ةثيدحلا ةضهلا هئم دمتست نأل حلصي
 تاءاحيإ لكب ةرثأتم « اهميمص يف ةيبروأ تناك امإو ‹ ةيمالسإ ةهجو ءدبلا ذنم ذختت ل امتاذ

 . ةايحلاو نفلا يث هميهافم لكل ةريعتسمو < برغلا



 يمالسإالا نفلا جهنم

 الو  ابروأ نم اهلك ةينفلا انتریخ انددمتسا اننأ وه لعفلاب ثدح يذلاف يأ ىلعو

 ا لک هری هت نود ایج رتل یر يم دس تاش

 . ديلقتلا مدحت نأ ال ةينفلا انتلاصأ مدخت نأ ىغبني ةربخلا هذه نكلو

 ةيسورلا تاب رقبملا ربك أ دش يذلا ) يضاملا نرقلا ي يمورلا بدألا يف ثدح كلذک

 . نفلا ملاع ف

 اليصأ ًابدأ اوعدبأ مهنكلو .. ابروأ برغ نم « كينكتلا» لك سورلا نونانفلا دمتسا دقل
 . ةليصالا هتامسو هتازيم ناسنإالا ىطحب ال زيمم عياط اذ

 قئارطو ةينفلا ةعاربلا ذخأن : ينفلا جاتنإلا لاحم ين ثدحي نأ يغبني يذلا وه اذهو
 انتاوذ نوكنو انسفنأ نوكن ةيانلا ين اننكلو .. ءاشن ناكم يأ نم ضرعلا قئارطو ءادألا
 . انتايصخشو

 . ناسنالاو ةايحلاو نوكلل انروصت يف «نييمالسإ» نوكن ىتح كلذ انل ىنستي نلو

 اندرأ ولو اهنم خلسنن نأ نكعب الو « ًانرق رشع ةعبرأ يلاوح اهانشع يلا انتقيقح يه هذهف
 كلذ .. يمالسإلا قرشلا ين مهدحو نيملسملا لمشت ال ةقيقح يهو ! نوديرملا انل هدارأ وأ

 مهن ايدأ نع رظنلا فرصب هنم دادمتسالا نوكلمب ‹ عيمجلل حاتم ديصر ةيمالسإلا ميهاغملا نأ
 . مهدئاقعو

Ê ¥ا  

 .. نفلاو بدألا ملاع يف دعاصلا ليجلا ةمهم كلتو
 ٠ ةدوشنلا ة رخل اب e نأ نکی ملاملا يف ناكم لك نم ةينفا ةربخل اوبستکی نآ

 . باتكلا اذه ٤ لیصفتاب اهانض رع ىلا ةليمجلا ةةمملا

 بادالا يف ديدج لصف ةفاضإب كلذك نوموقي لب .. بسحف مہسفتآ نونوکی ال كلذبو
 ‹ اسفن ةيناسناالا ايف رظنت :ت يلا ةولجملا ةآرلا وهو ‹ اهابشأو اهوصف عورأ وه ء ةيملاعلا نونفلاو

 . اهاقنأو ةروص ىفصأ لع اهدجتقف

 . ةلاصأو .. .. ىمعو نڪعو ةانأو راص یا جاتحت ةمخض ةمهم يهو

 ۽ جيلا اده مهافع ءابدألاو نينانفلا سوفن للت نيح .. ىيقحتلا ةرسع تسيل انكلو

 ةقئاش تاعوضومو 4 ةدیدج ةف ًاروصو 2 هدیدح هتف تاروصت یشن اہم اد نم یلطنتف

 . قیلط فرشم لامحو ةداج تاد

۲۲٢ 



 لبقتسملل قافآ

 ‹ ةرطاخلاو ةلاقملاو ثحببلاو رعشلاو ةصقلا ين .. يمالسإلا نفلا ماع يت ريشابت تأدب دقو
 . نولصاو هللا ءاش نإ اننأو « دعاصلا قيرطلا يف اننأب رشبت

 اذه ريشابت دتمملا قفألا ىلع ىرأل - لاجملا اذه يت ريسيلا يده يلدأ انأو - يناو

 | بی رف .. بيرق قرشملا حبصلا نأب ةقثلا ينؤلمتف « رونلا

TY 



 TT ةمدقم

 ا يفلا ساسحإإللا ةعيبط
 eens يمالسرالا روصتلا ةعيبط

 resene يمالسإالا روصتلا يث ناسنالا

 و يمالسإالا روصتلا يت ةيعقاولا

 essen يمالسإإلا روصتلا يأ ةيرشبلا فطاوعلا
 eee يمالسإالا روصتلا ف لامجلا

 erences een يمالسإلا روصتلا يق ردقلا

 ees sese مالسإلا روصتلا ين ةديقعلا ةقيقح
 TT هتالاجو هتقيفح : يمالسإألا نفلا

 ees - يمالسإإلا نفلاو نارقلا
 es نآرقلا ين ةعيبطلا دهاشم : ًأالوأ
 see نآرقلا ين ةصقلا : ًايناث
 sees نآرقلا يف ةمايقلا دهاشم : ًاثلاث

 esses يمالسإ بدأ ىلإ قيرطلا ي
 sese رعشلا نم : ًالوأ ( جذام )

 secer n لابقا دمحم - ١

TYA 

es -سرض ةصق ١ 



 _ 4هرشلاراد نع ردصي

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ي

 بطق ديس ذاتسالا ةبتكم

 ةيمالسإ تاسارد « نارقلا لالظ يف »

 يمالسإ عمتجم وحل » نارقلا ين ةمايقلا دهاشم »
 جاہنمو ةركف خيراتلا يف » نارقلا يف ينفلا ريوصتلا »

 ابرلا تايا ريسفت « ةراضحلا تالكشمو مالسإاللا «

 ىروشلا هروس رست + هتاموقمو یمالسالا روصتلا صئاصحخ 4

 تایصخشو بتک 4 هجهانمو هلوصأ يبدألا دقتلا +

 نيدلا اذه لبقتسملا ه ةايحلا ين رعاشلا ةمهم *

 ةيلامارلاو مالساالا ةك رعم # مااسإالاو يملاعلا مالالا اا

 مالسالا يف ةيعاججحالا ةلادعلا + قب رطلا ي ماعم ب

 بطق دمحم ذاتسألا ةبتكم

 لوسرلا نم تاسبق « مالسالاو ةيداملا نيب ناسنالا «

 مالسالا لوح تاش # يمالسالا نفلا حم +

 نيرشعلا نرقلا ةياهاج د. ( لوألا ءزجلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم «
 ةينارق تاسارد « ( يناثلا ءزجلا) ةيمالسإللا ةيبرتلا جهنم

 عبطلا تحت ديلاقتلا ةكر عم »

xممتجملاو سفنلا ف  

 يمالسإالا خيراتلا بتكن فيك +« ةيرشبلا ةايح ين تابثلاو روطتلا «
 مالسإالاو نوقرشتسملا ةيناسنالا سقنلا يف تاسارد «
 ححصت نا يعيني مهاقم x ل هملسم نحن له #*



 ةيمالسإالا قورشلا راد بتك نم

 رسيلا رسما قررش فحصم

 يربطلا ماءإالا ريسفت رصتخم

 ريساضتلا ةمقو فحاصملا ةفحت

 ءازجألا ضعبل ةلصفنم تاعبطو ةفلتخم ماجحأ يف

 ميركلا نآرقلا ريسفت
 توتلش دومحم ربك ألا مامإلا

 ةعيرشو ةديقع مالسأالا
 توتلش دومحم ربك ألا مامإلا

 یواتفلا

 توتلش دومحم رك آلا مامإالا

 مالسإالا تاهيجوت نم
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ميركلا نارقلا ىلإ
 توتلش دومحم ربك ألا مامإللا

 رشعلا اياصولا
 توتلش دومحم ربكألا مامإإلا

 داصتقالا ملاع ف ملسملا

 ىن نب كلام ذاتسألا

 هللا ءايبنأ
 تحد امحا ذاتسألا

 ةيناسنألا يبن

 نح دمحأا ذداتسلا

 ةينابهر ال ةينابر
 يودنلا يتيسحلا يلع نسحلا وبا

 حيسلا تاءارقلا ف ةححلا

 يحولاو لقعلا نيب يمالسإالا ركفلا

 مركم ملاس لاعلا دبع روتك دلا

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا فراشم ىلع
 ريزولا يلع نب مهاربا ذاتسألا

 ةدلاخلا ةلاسرلا
 مازع نمحرلا دبع ذاتسألا
 ان ًالوسر دمحم

 لفون قازرلا دبع ذاتسألا
 لک اشم اا نوملسم

 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 قرطلا قرافم يت مالسأالا
 ةورع دمحأ روتك دلا

 يمالسإلا هقفلا يث ةبوقعلا
 يسن ي ق دمحأ روتك دلا

 يعامتجألا عافدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فقوم

 يسن يحتف دمح-ا روتك دلا

 يمالسالا هقفلا يف مئارجلا

 يسن يجف امحا روتك دلا

 یمالسإالا ينانجلا هقفلا لحخدم

 يسنهج يحتف دمحا روتک دلا

 ىمالسإالا هقفلا يت صاصقلا

 ي يجتف امحأ روتك دلا

 ةيمالسالا ةعيرشلا يأ ةيدلا
 يسن يحتف دمحأ روتك دلا

 جارعملاو ءارسأالا

 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف



 ردقلاو ءاضقلا

 يوارعشلا لوتم خيشلا ةليضف

 ةيمالسإ اياضق

 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف

 نآرقلا ف ينفلا ريبعتلا

 نیما خيشلا يركب روتك دلا

 يوبنلا ثيدحلا بدأ

 نا خيشلا يترڪب روتك دلا

 نيدحلملاو نييداملا ةهجاوم يت مالسإلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نارقلا ي دوهيلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 دلا مايأ

 بيطخلا مي ركلا دبع ذاتسألا

 یفک و توملسم

 بيطخلا ميركلا دابع ذاتسألا

 ةيباهولا ةوعدلا

 بيطخلا مي ركلا دبع ذاتسألا

 نيدو بدأ _ نولوألا لاق
 يلدملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 بر ای لق
 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألاا

 قحلا ناميإالا
 ةشيرج يلع راشتسملا

 ىنسحلا هللا ءامسأ لوح ديدجلا
 لیس يغملا كاب ذاتسلا

 مايصلا ي عونمملاو زئاجلا
 ييطملا ميظحلا ایک روتف دالا

 ةعبرألا بهاذملا ءوض يف ةرمعلاو جحلا كسانم
 يعطملا ميظعلا دبع روتك دلا

 بحملا دلولا اهيأ
 يلازغلا مامالا

 نيدلا ين بدأللا
 يئارغلا مامالا

 رثعلا اياصولا حرش
 انا نسح ماما

 ناطلسلاو نارقلا

 يدي وه يسهف ذاتسأالا

 جارعملاو ءارسإلا ايافح
 كيكلا ىفطصم ذاتسألا

 بيطخلا دادعإو ةباطخلا
 يلش ليلجلا دبع روتك دلا

 ةدررتسملا ئدابملاو مالسإلا

 رمللا معنملا دبع روتك دالا

 ٠١/١ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 ٠/١ تيبلا لهأ ةلسلس

 تايضايرلا ي نيملسملا ءاملع ماهسإ
 عافدلا هتلا دبع ىلع روتك دلا فيلأت

 وش لالج روتک دلا قیلعتو بي رعت

 ديسلا زيزعلا دبع روتك دلا ةعجارم

 هقفلا ف هرثأو ثارتلاو ةنسلا ٤ دحاولا رخلا

 يمالسالا

 انهم داشر ريهس ةروتك دلا

 قرشلا ي ةميدقلا نايدألا

 يلش فوؤر روتک د
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